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Kto ma zwrócić
300 tysięcy zł?
Od pięciu lat zajmujemy się głośną
sprawą bezprzetargowej sprzedaży
gminnych działek przy ul. Sobieskiego
w Rumi, która zdaje się nie mieć końca. W lutym br. Prokurator Okręgowy
w Gdańsku skierował pismo w tej sprawie do burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak, sugerując, że nabywca trzech
działek, przeznaczonych pod stację paliw NESTE, powinien zwrócić gminie
ponad 300 tys. zł.
Kontrola NIK przeprowadzona w ub. roku w Urzędzie Miasta Rumi wykazała,
że na w wyniku transakcji,
przeprowadzonej w październiku 2005 r. przez
burmistrz Elżbietę Rogala-Kończak gmina straciła ok.
310 tys. zł. Wyceniając trzy
gminne działki posłużono
się bowiem nieaktualną wyceną nieruchomości. Ponieważ już po wycenie działek
zapadła decyzja o przeznaczeniu ich pod stację paliw,
wartość gruntu wzrosła o
ponad 300 tys. zł.
Powiadomiony o sprawie Prokurator Okręgowy,

Jacek Pilch w piśmie do
burmistrza Rumi (przekazanym również Radzie
Miejskiej) zastosował trudną do zrozumienia konstrukcję. Prokurator pyta
burmistrz Elżbietę Rogalę-Kończak o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności nabywcę działek.
W stosunku do burmistrz, która sprzedała
działki gminne po zbyt niskiej cenie, sprawa uległa
przedawnieniu na miesiąc
przed
ubiegłorocznymi
wyborami samorządowymi.

Góra zagrożona
Góra Markowca to szczególne miejsce. Dlatego powinno
być chronione przed dewastacją, zarówno przyrody, jak i
przestrzeni. W trosce o ochronę krajobrazu, częściowo już
zdewastowanego przez bloki na południowym stoku, radni
opozycji protestowali przeciw niektórym zapisom planu zagospodarowania przestrzennego wzgórza, uchwalonego na
ostatniej sesji.
- Plan zagospodarowania tego terenu jest w dużej
części dobrze przygotowany, ale w pewnej części nie
do przyjęcia – powiedział
Kazimierz
Klawiter,
przewodniczący Klubu Samorządność. – W rejonie
działki firmy Sabinex, przeznaczonej do sprzedaży,
przewiduje się budynki o

kuraturę w Wejherowie
w kontekście odmiennych
ustaleń w tej samej sprawie
dokonanych przez NIK, co
aktualnie w sposób poważny rzutuje na wiarygodność
działań ww. Prokuratury”
– jak czytamy w piśmie skierowanym do Prokuratora
Okręgowego Dariusza Różyckiego przez Przemysława
Żaka, koordynatora Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego.

programowo-przestrzenną.
O tym, że eksploatowane wzgórze jest zagrożone
nie tylko pod względem
krajobrazowym
świadczy
niedawne zdarzenie na
południowym stoku Góry
Markowca. Na tyłach posesji, położonych przy ul.
Sabata doszło do groźnego
obsunięcia ziemi.
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KONIEC
KARNAWAŁU

Dobiega końca karnawał, a nieco wcześniej skończył się czas
studniówek. W lutym
w „Faltomie”, w pełni
karnawału bawili się
maturzyści z I Liceum
Ogólnokształcącego
w Rumi. Teraz zapewne już się uczą…

Fundacja Batorego
domaga się wyjaśnień

Fundacja wyraża wątpliwość, jakoby sprawa kwalifikowała się do przedawnienia, ale generalnie,
podobnie jak redakcja, skupia się na niezrozumiałym
postępowaniu Prokuratury
Rejonowej w Wejherowie i
Prokuratury Okręgowej w
Gdańsku.
Fundacja domaga się
zwłaszcza „wyjaśnienia powodów pierwotnego umorzenia śledztwa przez Pro-

wysokości 15 metrów i powierzchni 300 m kw., co nie
idzie w kierunku uspokojenia zabudowy.
Wręcz przeciwnie, to pogłębi dysharmonię i doprowadzi do nadmiernej eksploatacji terenu. Zdaniem
radnego, dla tak newralgicznego miejsca trzeba najpierw opracować koncepcję

Dzwon „Ksiądz Jerzy” zadzwoni 1 maja
tego roku, obwieszczając mieszkańcom
Rumi
beatyfikację
Jana Pawła II. Najpierw jednak zostanie umieszczony na
stylizowanej dzwonnicy, której projekt
jest już gotowy.
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Głośną sprawą sprzedaży działek gminnych (o której piszemy
wyżej) zajęła się też Fundacja im.
Stefana Batorego w ramach Programu Przeciw Korupcji.
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Powraca sprawa fałszywego
oświadczenia radnego Platformy

Zdaniem mieszkańców nasilają się kradzieże na cmentarzu komunalnym

Będzie śledztwo Ogołocone groby i ból rodziny
Prokurator Rejonowy w Wejherowie postanowił o wszczęciu śledztwa w sprawie
złożenia w okresie od 2006 r. do 2009 r. w
Rumi fałszywych oświadczeń majątkowych przez radnego Rady Miejskiej Rumi.
Chodzi o byłego radnego i byłego zastępcę
burmistrza Rumi, który w jesiennych wyborach samorządowych otrzymał mandat
radnego Rady Powiatu i został wybrany
do Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
O sprawie Jana D., który jako radny Platformy
Obywatelskiej w Rumi skadał fałszywe oświadczenia
majątkowe, pisaliśmy kilkakrotnie. Jan D. był wieloletnim dłużnikiem TUiR
WARTA na ponad 130 tys.
zł, a ów fakt konsekwentnie
ukrywał w oświadczeniach,
które z mocy prawa każda
osoba publiczna musi złożyć.

KOREKTA ZEZNANIA

W grudniu 2009 r. sprawą zajął się komornik. Po
opublikowaniu tego faktu
w naszej gazecie, były radny (już wówczas zastępca
burmistrza Rumi) złożył na
ręce przewodniczącego Rady
Miejskiej korektę zeznania.
W oświadczeniach radnego PO znalazły się też
pewne niejasności. Była tam
informacja o kredycie budowlanym w wysokości 350
tys. zł , a jednocześnie nie
wykazano posiadania żadnej
nieruchomości. Czy można
otrzymać kredyt budowlany,
nie mając działki? – zastanawialiśmy się już we wcześniejszych publikacjach.

TAJNE WYNIKI KONTROLI

Mimo upływu długiego
czasu i mimo pism, wysyłanych do Urzędu Kontroli
Skarbowej przez Witolda
Reclafa, przewodniczącego
Rady Miejskiej Rumi poprzedniej kadencji sprawa
pozostaje niewyjaśniona. W
październiku ub. roku, po

ośmiu miesiącach oczekiwania na odpowiedź, Urząd
Kontroli Skarbowej przysłał informacje w sprawie
oświadczenia majątkowego
Jana D, ale wyniki kontroli
były objęte klauzulą tajności. Mimo, że oświadczenia
majątkowe radnych są jawne, nie można było ujawnić
treści pisma z Urzędu Kontroli Skarbowej.
Również na nasze zapytania w tej sprawie dyrektor Urzędu Kontroli
Skarbowej
informowała
niezmiennie, że takie informacje objęte są tajemnicą.

CO SIĘ ODWLECZE…

Zapytany przez nas Prokurator Rejonowy w Wejherowie, Dariusz Witek
Pogorzelski
oświadczył,
że jeśli w trakcie kontroli
skarbowej ujawnione zostaną nieprawidłowości, dokumenty zostaną przekazane
prokuraturze. Jesienią ub.
roku takich dokumentów w
wejherowskiej prokuraturze nie było.
Widocznie trafiły tam
po dłuższym czasie, skoro
śledztwo w tej bulwersującej sprawie jednak się odbędzie. Były radny i były
zastępca burmistrza Rumi,
którego
oświadczeniami
majątkowymi zajmie się
prokurator, pełni obecnie
funkcję wicestarosty wejherowskiego.
AK.
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Na rumskim Cmentarzu Komunalnym
coraz częściej dochodzi do poważnych
kradzieży, połączonych z dewastacją –
alarmują nasi Czytelnicy. Poważnych, bo
nie chodzi o kradzieże kwiatów czy zniczy, ale trwałych elementów nagrobków,
nierzadko kosztownych. Jednak straty
materialne nie są najważniejsze. Najgorsze, że przez cmentarne hieny cierpią bliscy pochowanych tam osób.
- Bardzo mnie zabolało,
kiedy odwiedzając grób mojego syna, zastałam kamienną płytę ogołoconą z ozdób
– opowiada mieszkanka
Rumi. – Najgorsze, że brakowało wizerunku Matki
Bożej. Nie było też ozdobnej
róży. Taka dewastacja pogłębia cierpienie z powodu
straty ukochanej osoby, ponieważ każdy stara się aby
grób bliskich był zadbany
i miał elementy religijne.
Tylko tyle, poza modlitwą,
możemy zrobić dla naszych
zmarłych. To przykre, kiedy
te starania są zniweczone.

Ostatnio coraz więcej osób
skarży się na ten proceder.
O podobnym zdarzeniu
poinformowała nas inna
Czytelniczka, również często odwiedzająca groby rodziny na cmentarzu przy
ul. Górniczej.
- Rozmawiałam m.in.
właścicielami stoisk z kwiatami i z kamieniarzami
– mówi kobieta. – Dowiedziałam się, że kradzieży
jest ostatnio bardzo dużo.
Z tego powodu ludzie specjalnie montują na grobach
elementy z tworzywa, bo
metalowe padały łupem zło-

miarzy, ale i to nie pomaga.
Z wypowiedzi jednego z
kamieniarzy wynika, że w
ostatnich miesiącach (również w ub. roku) doszło do ponad stu przypadków kradzieży i dewastacji, bo tyle osób
zgłosiło się do niego z prośbą
o naprawy i uzupełnienia
ogołoconych nagrobków.
Mieszkańcy apelują do
policji i do władz miasta
o zainteresowanie się tą
sprawą, sugerują założenie
kamer albo zwiększenie
nadzoru nad terenem cmentarza. Okazuje się jednak ,
że niewiele osób zgłasza takie przypadki na policję.
- Komisariat Policji w
Rumi został powiadomiony
o czterech przypadkowych
kradzieży elementów mosiężnych z nagrobków z
cmentarza
komunalnego
przy ul. Górniczej, które
miały miejsce w okresie od
listopada 2010 roku do lutego 2011 roku – informuje
mł. asp. Anetta Potrykus,
oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Wej-

Niektóre nagrobki na rumskim cmentarzu zostały pozbawione elementów religijnych (głównie krzyży), a jednocześnie ozdobnych.

KRONIKA POLICYJNA
Sprawcy w rękach policji

Policjanci z Rumi zatrzymali 17 lutego czterech
mężczyzn, którzy kilkukrotnie kradli olej napędowy oraz włamali się do
barakowozu, skąd ukradli
elektronarzędzia. Noc mężczyźni spędzili w policyjnym areszcie, a w piątek
usłyszeli zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi
kara pozbawienia wolności
nawet do 10 lat. Zatrzymani mają 18,20, 21 i 23.
Pierwsza kradzież oleju
napędowego miała miejsce w
styczniu br., zginęło aż 450

litrów o wartości około 2000
zł. Kolejne dwie kradzieże oleju napędowego miały
miejsce w lutym. Również w
lutym br. sprawcy włamali
się do barakowozu na terenie tej samej firmy w Rumi
i ukradli elektronarzędzia o
wartości około 5000zł. Policjanci odzyskali 100 litrów
skradzionego oleju.

Zderzenia trzech
samochodów

16 lutego, ok. godz. 15.00
na ul. Sobieskiego doszło
do zderzenia trzech samochodów osobowych. Jedna
osoba ranna została prze-

transportowana do wejherowskiego szpitala.
Jak wstępnie ustalili policjanci, 36-letni gdańszczanin
kierujący skodą, najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości między
samochodem przed nim i najechał na vw vento. 25-letni
kierowca vw vento uderzył
w tył jadącego przed mim
volkswagena polo, którym
kierował 22-letni gdynianin.
Wszyscy kierowcy byli
trzeźwi. Śledczy wyjaśniają
okoliczności zdarzenia.

Wypadek na skrzyżowaniu

Do wypadku drogowego
doszło również w minioną niedzielę ok. 14.00 na
niedawno zmodernizowa-

herowie. - Obecnie rumscy
policjanci pracują nad sprawami tych kradzieży, podejmując czynności zmierzające do ustalenia sprawcy.
- Dochodzą do nas informacje dotyczące kradzieży na
cmentarzu komunalnym w
Rumi. Nie jestem jednak
w stanie określić skali
tego zjawiska, albowiem
osoby poszkodowane kierowane są przez Zarząd
Cmentarza do zgłaszania
tych spraw policji – mówi
burmistrz Rumi, Elżbieta
Rogala-Kończak. - Nie
otrzymaliśmy z policji informacji, aby ten problem
nasilił się w ostatnim czasie. Wyjaśniam, iż teren
cmentarza jest ogrodzony, brama zamykana jest
o godz. 15.00, a furtka w
godzinach
wieczornych.
Ponadto teren cmentarza
jest oświetlony w godzinach wieczornych. Nie
przewidujemy jednak zatrudnienia ochrony, czy
zainstalowania monitoringu. Jeżeli będzie taka potrzeba, skierujemy Straż
Miejską do częstszego patrolowania tego terenu.
Z wypowiedzi mieszkańców wynika, że taka potrzeba jest, a poza tym nie
wszystkie wejścia na teren
cmentarza są zamykane.
Wokół pięknie położonego cmentarza jest las, do
którego łatwo czmychnąć,
choćby przez często otwartą furtkę w ogrodzeniu, po
prawej stronie od głównego
wejścia.
Tamtędy wchodzą również zwierzęta, objadające kwiaty na nagrobkach.
Najgorsze są jednak cmentarne hieny, te na dwóch
nogach.		

nym skrzyżowaniu ulic
Gdańskiej i Pomorskiej.
W wyniku zderzenia jedna
osoba została ranna. Jak
wstępnie ustalili policjanci
na miejscu zdarzenia, kierujący fiatem punto jadąc
ul. Pomorską najprawdopodobniej nie udzielił pierwszeństwa jadącemu ul.
Gdańską kierowcy jeepa, w
wyniku czego doszło do zderzenia się pojazdów.
W akcji ratowniczej
uczestniczyły dwa zastępy
straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Rumi. 69-letnia pasażerka
fiata została przetransportowana do wejherowskiego
szpitala.
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Obradowali miejscy radni

Opieka społeczna
i spór o protokół z sesji

Po kontroli NIK sprawą zajął się prokurator

Kto ma zwrócić
300 tysięcy zł?

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Opieki
Społecznej było głównym tematem ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej Rumi. Wcześniej kontrowersje wywołało
Efektem ubiegłorocznej kontroli NIK w rumskim magłosowanie nad protokołem z ostatniej sesji.
gistracie było skierowanie do Prokuratury Okręgowej w
Jak poinformowała rad- ków samorządowych. Resz- zwyczajowego – stwierdził Gdańsku sprawy kontrowersyjnej transakcji z październiKlawiter,
nych kierownik ośrodka, ta pieniędzy (ok. 3 proc.) to Kazimierz
ka 2005 roku. Ponad 5 lat temu burmistrz E. Rogala-KońWiesława Pacholczyk, w środki z funduszy europej- przewodniczący Klubu Saczak sprzedała biznesmenowi z Iławy trzy gminne działki
2010 roku rumski MOPS skich, przyznawane w ra- morządność.
– Kto będzie oceniał, co po zdecydowanie zaniżonej cenie. Nabywca sprzedał je z
obejmował różnymi forma- mach programu, do którego
jest istotne, a co nie jest dużym zyskiem pod stację paliw NESTE, a gmina straciła
mi opieki ok. 1200 rodzin. przystąpił MOPS w Rumi.
Liczba podopiecznych ośrodNieplanowana dyskusja istotne w protokole? – pytał
ponad 300 tys. zł. W dodatku dwa miesiące wcześniej burka z roku na rok rośnie. na początku obrad dotyczy- radny Bogdan Formella.
Te opinie nie przekonały mistrz wydała decyzję o warunkach zabudowy, zezwalając
Najwięcej osób czy rodzin ła protokołu ze styczniowej
korzysta z pomocy z powo- sesji RM. W poprzednich ani przewodniczącego RM na postawienie w tym miejscu stacji paliw.
du ubóstwa. Inne powody to
m.in. bezrobocie, niepełnosprawność i samotność, połączona z niedołężnością.
Na zasiłki stałe i okresowe, usługi opiekuńcze, posiłki, świadczenia rodzinne,
a także m.in. pomoc materialną dla uczniów z niezamożnych rodzin przeznaczono w ub. roku ponad 17
mln zł. 76 procent tej kwoty
pochodziło ze środków rządowych, a 21 proc. ze środ-

kadencjach
samorządu
radni otrzymywali dokładne protokoły z sesji, natomiast teraz wprowadzono
skrócony, wybiórczy zapis
najważniejszych punktów i
wypowiedzi, który nie zadowala radnych opozycji.
- To jest notatka służbowa, a nie protokół, dlatego
domagam się powrotu do
dotychczasowego
sposobu sporządzania protokołów, wynikającego z prawa

Tadeusza Piątkowskiego
(Gospodarność) ani radnego
Józefa Chmielewskiego
(PO), którzy wyrażali odmienne zdanie. Poparło ich
11 innych radnych i większością głosów przyjęto protokół w skrótowej formie.
O innych sprawach,
poruszanych na sesji
oraz o decyzjach radnych piszemy wewnątrz
numeru.

Multikino i Empik w Galerii Rumia

Kino ruszy w kwietniu
3 mln zł warta jest inwestycja prowadzona na najwyższym poziomie Galerii Rumia. Powstaje tam Multikino z
pięcioma salami kinowymi, mogącymi pomieścić ponad 850
osób. Nowe kino ma rozpocząć działalność w kwietniu br.
Generalnym wykonawcą budowy jest Megaron
Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe. Wprawdzie
w ubiegłym roku planowano, że kino zostanie otwarte na początku tego roku,
ale procedury, związane z
przygotowaniem inwestycji
przedłużyły się. Oficjalne
otwarcie Multikina w Galerii Rumia planowane jest na
początek kwietnia 2011 r.
Kino będzie wyposażone
w najnowocześniejsze projektory, również do wyświetlania filmów w trójwymiarze oraz część towarzyszącą
z kawiarniami i barami.

Placówki
Multikina
funkcjonują w 15 największych miastach Polski.
Multikino w Gdyni, położone najbliżej Rumi, odwiedziło w ubiegłym roku
prawie milion widzów. Dlatego właściciel Galerii Rumia - firma Polimeni jest
przekonany o trafności lokalizacji multipleksu właśnie w tym miejscu. Nowe
kino nie tylko odciąży pełne
kina trójmiejskie, a także
przyciągnie nową widownie
z okolic Wejherowa czy powiatu puckiego. Przewiduje się, że już w pierwszym
roku istnienia obiektu moż-
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Szkoła Języków Obcych
ul. Starowiejska 9, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977
e-mail: biuro@agneslc.pl
www.agneslc.pl

na się w nim spodziewać od
250 do 320 tysięcy widzów.
Galeria Rumia zyska też
inną popularną placówkę. W
maju tego roku do grona najemców galerii dołączy Empik.
Nowy sklep na poziomie
„0” galerii będzie zajmował
252 metrów kw. i zaoferuje klientom bogaty wybór
książek i czasopism, płyt
z muzyką, a także filmów
i gier.
		
Baj.

Kurski w Rumi
W piątek 18 marca br.
o godz. 18.00 w I LO przy
ul. Starowiejskiej europoseł
Jacek Kurski spotka się z
mieszkańcami.
Tematem spotkania będzie sytuacja polityczna w
Polsce i sprawy związane z
polską prezydencją w Unii
Europejskiej.
Koło Prawa i Sprawiedliwości w Rumi zaprasza
wszystkich mieszkańców.

Na podstawie dokumentów Najwyższej Izby Kontroli, Prokurator Okręgowy
stwierdza, że „…analiza
bezprzetargowej sprzedaży
przez Gminę Rumia działek nr 231/9, 231/10 i 232/5
położonych u zbiegu ul.
Sobieskiego i H. Sawickiej
(obecnie Kombatantów –
dop. red.) w Rumi skazuje
na dokonanie tej czynności prawnej z naruszeniem
ustawy z 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 261
z 2004 r. poz. 2606)”.

że nabywca powinien dopłacić Gminie Rumia kwotę
310.352 zł.
Na koniec pyta burmistrz Elżbietę Rogala-Kończak, czy wyraża zgodę
na wytoczenie przez Prokuraturę Okręgową na rzecz
Gminy Rumia przeciwko
nabywcy działek powództwa o zasądzenie wskazanej kwoty?
Co na to Elżbieta Rogala-Kończak? O to zapytali burmistrza Rumi radni
Klubu Samorządność Ru-

mia podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej.
- Gdybym wyraziła zgodę, naraziłabym gminę na
odszkodowania – stwierdziła burmistrz E. Rogala-Kończak dodając, że prokurator miał niepełne dane
na ten temat. – Jestem
umówiona na spotkanie w
prokuraturze, gdzie przekażę wszystkie dokumenty
i potem podejmę decyzję w
tej sprawie.
AK.

Nieaktualny operat

Zgodnie z tą ustawą cenę
nieruchomości ustala się w
wysokości nie niższej niż jej
wartość, a operat szacunkowy nie może być wykorzystywany, jeśli po dacie
jego sporządzenia wystąpiły zmiany uwarunkowań
prawnych lub innych czynników, kształtujących wartość
nieruchomości. Tak właśnie
stało się w przypadku sprzedaży działek w Rumi, czego
świadomość miały obie strony transakcji.
Zdaniem
Prokuratora
Okręgowego, sprawa się
przedawniła, bo minęło
pięć lat, natomiast, jak to
określa prokurator: „przywołane przepisy ustawy z
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
stanowią prawo bezwzględnie obowiązujące i dokonana z ich naruszeniem czynność prawna jest w świetle
artykułu 58 Kodeksu cywilnego dotknięta wadą nieważności.”

Powinien dopłacić

Powołując się na tezę
Sadu Najwyższego z 2001
roku. dotyczącą innej sprawy, prokurator stwierdza,

Z wyliczeń NIK wynika, że w momencie sprzedaży nieruchomości była ona warta więcej o co najmniej
310 352 zł.
Ponieważ trzy działki o łącznej powierzchni 600 m
kw. w centrum miasta (przeznaczone już pod stację
paliw płynnych) sprzedano za 170 800 zł. Z wyliczeń
NIK wynika, że powinny one kosztować co najmniej
481 152 zł.
Przypomnijmy, że nabywca zaledwie dwa dni później (29 października 2005 roku) sprzedał te same
działki firmie NESTE już za 632 448 złotych!
Gminne nieruchomości zostały sprzedane jako uzupełnienie 400-metrowej prywatnej działki, którą nabyła ta sam firma z Iławy. Jej właściciele sprzedali działkę o pow. 400 m kw. za kwotę 180 000 zł. W sumie
NESTE za grunt o powierzchni 1000 m kw. (składający się z czterech wspomnianych działek) zapłaciła 1
mln 55 tys. zł, czyli ponad 1000 zł za m kw., podczas
gdy kilka dni wcześniej burmistrz zgodziła się na cenę
280 zł za m kw.
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AKTUALNOŚCI

Zadzwoni podczas uroczystości 1 maja 2011

Dzwon oznajmi beatyfikację
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W środę Popielec
Tegoroczny karnawał
dobiega końca. Przed
nami
ostatni
karnawałowy weekend, a w
przyszłym tygodniu, dokładnie 9 marca Środa
Popielcowa.
Popielec czyli pierwszy
dzień Wielkiego Postu jest
dniem pokuty, przypadającym 40 dni (nie licząc niedziel, które są pamiątką
Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa) przed Wielkanocą. Tego dnia kapłan czyni
popiołem znak krzyża na
głowie wiernego (w Polsce
praktykowane jest posypanie głowy popiołem), mówiąc
jednocześnie: „Pamiętaj, że

jesteś prochem i w proch się
obrócisz” lub „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”
. Przypomina to nam człowiekowi o kruchości życia i
nieuchronnej śmierci.
W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych i
post ścisły, czyli ograniczenie ilość posiłków do jednego do syta oraz dwóch
skromnych.
W kościele św. Józefa i
św. Judy Tadeusza w Rumi
w Środę Popielcową 9 marca rozpoczną się Rekolekcje
Wielkopostne. Wygłosi je
ks. Jacek Marciniec z Częstochowy.

Msza w intencji ofiar
7 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 w kościele św.
Jana z Kęt w Rumi-Janowie zostanie odprawiona
msza święta w intencji Pary Prezydenckiej Marii i
Lecha Kaczyńskich oraz pozostałych 94 ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.
Po uroczystej mszy świętej odbędzie się marsz ulicami
Rumi, z kościoła do ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty oraz zapalone znicze.

Marcowa rocznica
Dzwonnica wg. projektu E. Lademanna ma stanąć obok pomnika Jana Pawła II, tak jak na wizualizacji.

Dzwon „Ksiądz Jerzy” ufundowany
ze składek mieszkańców Rumi zostanie
umieszczony na stylizowanej dzwonnicy i
zadzwoni 1 maja tego roku, obwieszczając
mieszkańcom naszego miasta beatyfikację
Jana Pawła II.
Na dzwon „Ksiądz Jerzy” zebrano w sumie		
16 567 zł, w tym:
ZBIÓRKA W PARAFIACH
Parafia NMP Wspomożenia Wiernych
2 606,95 zł
Parafia św. Jana z Kęt			
1 467,40 zł
Parafia bł. E. Bojanowskiego 		
1 302,87 zł
Parafia św. Józefa i Judy Tadeusza
2 040,00 zł
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
1 900,00 zł
				Razem 9 317,22 zł
INSTYTUCJE I FIRMY
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
500 zł
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
1500 zł
NSZZ „Solidarność”
Fabryka Urządzeń Okrętowych w Rumi
200 zł
FAKO Rumia				
500 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
500 zł
NSZZ „Solidarność” CARGO		
200 zł
NSZZ „Solidarność” Nauczycieli w Rumi 200 zł
				Razem 3 800 zł
PRYWATNI DARCZYŃCY
Tadeusz Wolski				
1 000 zł
Rodzina Szalewskich			
1 000 zł
Janusz Zabłocki				
500 zł
Grzegorz Partyka			
500 zł
Marzena Pietrzak z Warszawy		
300 zł
Marek Płocki 				
100 zł
Janina Lamek				
50 zł
				Razem 3 450 zł
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Taki jest zamiar członków społecznego komitetu,
który w ubiegłym roku organizował obchody 30-lecia NSZZ „Solidarność” i
zbierał fundusze na dzwon,
a obecnie podjął się zadania wyeksponowania go w
godnym miejscu i w odpowiedniej oprawie. Komitet pod przewodnictwem
Witolda Reclafa z udziałem m.in. ks. proboszcza
Józefa Paliwody zebrał
się 18 lutego i postanowił
kontynuować swoją misję,
której zwieńczeniem będzie uroczyste zawieszenie
dzwonu „Ksiądz Jerzy” na
dzwonnicy. Zaplanowano,
że stanie ona na placu przy
rondzie Jana Pawła II, w
sąsiedztwie pomnika Ojca
Świętego.
Skoro władze miasta odmówiły przyznania pieniędzy na ten cel (większość
Rady Miejskiej odrzuciła
wniosek klubu „Samorządność” w tej sprawie), komitet postanowił zrealizować
przedsięwzięcie z własnych
środków.
Zbudowanie
dzwonnicy będzie kosztowało ok. 15 tys. zł.

Dzwonnicę zaprojektował artysta plastyk Eugeniusz Lademann, autor
wielu przedsięwzięć na
terenie Rumi (m.in. pomników na dziedzińcach
kościoła NMP Wspomożenia Wiernych oraz trzech
skrzydeł na rondzie im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego). Wykonawcą konstrukcji,
podtrzymującej
dzwon będzie prawdopodobnie Stefan Samson.
Przypomnijmy, że podczas
ubiegłorocznych
uroczystości 30-lecia „Solidarności”
w rumskim
kościele Świętego Krzyża poświęcono wspaniały
dzwon, odlany w pracowni
Felczyńskich ze składek
mieszkańców Rumi. Dzwon
upamiętnia zarówno jubileusz NSZZ, jak i postać beatyfikowanego ks. Jerzego
Popiełuszki.
Na razie pamiątkowy
dzwon przechowywany jest
w magazynach parafialnych, ale zgodnie z planem
zostanie zawieszony na placu przy rondzie Jana Pawła
II, nieopodal pomnika Ojca
Świętego.
Baj

W marcu, jak co roku będziemy obchodzić kolejną, tym razem
66 rocznicę zakończenia działań wojennych II wojny światowej.
W Rumi z tej okazji zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Odbędzie się ona
27 marca (niedziela) o godz. 12.30 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W uroczystości wezmą udział
poczty sztandarowe szkół i organizacji.
W poniedziałek 28 marca o godz. 9.00 zaplanowano
składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej: na
mogiłach żołnierskich na cmentarzu przy ul. Świętopełka
oraz przy obelisku na ul. Chełmińskiej, a także na cmentarzu w Łężycach – największym cmentarzu poległych żołnierzy polskich i radzieckich na Pomorzu.

Apel o pomoc
Zwracam się do Was z prośbą o przekazanie 1 procenta podatku z PIT na rzecz mojego 6-letniego synka Piotrusia, który od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce - nie mówi i nie chodzi. Istnieje szansa, aby Piotruś
stał się w miarę samodzielny.
Środki, które uda mi się zgromadzić zostaną przeznaczone na udział synka w turnusie rehabilitacyjnym. Jeżeli
kwota będzie większa - przeznaczę ją na zakup wózka inwalidzkiego który kosztuje ponad 11 tys. zł.
Nie musicie Państwo dokonywać samodzielnie wpłaty Urząd Skarbowy na podstawie informacji z PIT dokona przelewu na wybraną przez Was organizację pożytku publicznego.
Należy tylko wypełnić odpowiednie wiersze formularza
podatkowego: Numer KRS: 00 00186434
Cel szczegółowy 1%: PIERCHAŁA PIOTR(44/P)
Piotrusiowi można także pomóc-dokonując wpłaty
na Jego subkonto w Fundacji: FUNDACJA POMOCY
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ”SŁONECZKO”
STAWNICA 33, 77-400 ZŁOTÓW
Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Piotra Pierchała (44/P)
Za zrozumienie, pomoc, a przede wszystkim za serce
okazane mojemu synkowi bardzo Państwu dziękuję!
Olga Zawadzka-Pierchała mama Piotrusia
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Za działalność społeczną, artystyczną, pedagogiczną i sportową

WYDARZENIA

Sześć nagród burmistrza
Burmistrz Rumi, Elżbieta Rogala
Kończak przyznała coroczne nagrody za wybitne osiągnięcia i zasługi na
rzecz miasta w roku 2010 oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
Nagrody za wybitne
osiągnięcia i zasługi otrzymali: Tadeusz Dominik
za działalność społeczną w
zakresie krzewienia kultury kaszubskiej, Mariola
Jurkiewicz – za pracę na
rzecz dzieci i młodzieży i
Stowarzyszenie Rumski
Uniwersytet Trzeciego
Wieku – za pracę na rzecz
osób starszych.
Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu
burmistrz wyróżniła nagrodą poetkę Stanisławę
Mazurek, dyrygenta chó-

ru Krzysztofa Brzozowskiego oraz trenera Piotra Nettera.
Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się 15 lutego
w Urzędzie Miasta z udziałem senatora RP Edmunda Wittbrodta, a oprawę
artystyczną zapewniła Marzena Graczyk z Miejskiego Domu Kultury i jej podopieczni. Przed laureatami
i ich gośćmi wystąpiły dwa
zespoły dziecięce, przygotowane przez panią Marzenę
i gorąco oklaskiwane przez
słuchaczy.

Od lewej: Renata Grzesiak, prezes Stowarzyszenia RUTW, Piotr Netter, Elżbieta Rogala-Kończak, Krzysztof Brzozowski, Stanisława Mazurek oraz w zastępstwie laureatów: żona Tadeusza Dominika i córka Marioli Jurkiewicz.

STANISŁAWA MAZUREK

KRZYSZTOF BRZOZOWSKI

PIOTR NETTER

autorka wielu wierszy i tomików, laureatka konkursów
poetyckich, ponad 10 lat prowadziła sekcję literacką przy
Miejskim Domu Kultury w Rumi
wprowadzając w świat poezji
młodzież naszego miasta. Przygotowała do druku dwa tomiki
wierszy swoich podopiecznych.
Organizatorka imprez literackich „Zaduszek literackich”, „Kawiarenki literacko-poetyckiej”,
„Stachuriady”. Laureatkja kilku
ważnych nagród i odznaczeń,
w 2010 r. otrzymała medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
nadany przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Gdańskiej Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, pedagog,
animator kultury, społecznik.
Od 2002 roku dyrygent Chóru
Św. Cecylii przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi.
Pomysłodawca i inicjator „Festiwalu Pieśni Maryjnych”, poświęconego Janowi Pawłowi II.
W 2010 roku inicjator „Inauguracji Roku Chopinowskiego w Rumi oraz koncertu „100
Chórzystów na 100-lecie Roty”.
W 2010 roku chór św. Cecylii zdobył Grand Prix na IV Pomorskim
Festiwalu Chóralnym.

od 2009 prezes i trener
Uczniowskiego Klubu Sportowego Tri-Saucony Rumia. Absolwent
Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, w swojej karierze
trener kadry narodowej, kadry
olimpijskiej, kadry młodzieżowej
w Polskim Związku Triathlonu.
Krótki okres działalności na
terenie Rumi zaowocował zdobyciem 16 medali Mistrzostw
Polski w kategoriach od juniora
młodszego do młodzieżowca
w triathlonie, aquathlonie i duathlonie.
Zawodnicy klubu brali udział
w szeregu znaczących zawodach
krajowych i międzynarodowych.

TADEUSZ DOMINIK

aktywny członek rumskiego
Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, zaangażowany zwłaszcza w organizację kolejnych edycji Jarmarku
Kaszubskiego w Rumi. Dzięki
staraniom T. Dominika udaje
się pozyskać na rzecz Zrzeszenia
dodatkowe środki finansowe od
sponsorów, co umożliwia udział
w jarmarkach licznych zespołów
artystycznych. T. Dominik kieruje zespołem organizacyjnym
Jarmarku, a po jego zakończeniu organizuje piknik dla
kilkudziesięciu osób, które służą
pomocą w sprawnym przebiegu
imprezy.

MARIOLA JURKIEWICZ

nauczycielka i trenerka, działająca na rzecz Odysei Umysłu.
Dzięki jej staraniom odbyły się
szkolenia trenerów z różnych
szkół w Rumi, a także powstał
Park Naukowy przy Ekologicznej Szkole Społecznej (gdzie
pracuje na co dzień), w którym
odbywają się zajęcia odysejowe.
Wychowankowie pani Jurkiewicz
zajmują wysokie miejsca na
kolejnych festiwalach Odyseja
Umysłu.
M. Jurkiewicz jest także
twórcą klasy teatralnej, a jej
uczniowie zdobywają nagrody
w konkursach przedmiotowych
i artystycznych.

RUMSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU

zrzesza 84 członków, a dzięki
działalności Stowarzyszenia osoby
starsze mają możliwość rozwijania
aktywności intelektualnej i fizycznej. Uniwersytet, który cieszy się
dużym zainteresowaniem, oferuje
bogaty program zajęć na temat
kultury, historii, religioznawstwa,
zdrowia, problematyki europejskiej, ochrony środowiska, a także
informatyki. W roku akademickim
2010/2011 w wykładach uczestniczyło 240 słuchaczy. Poprzez
aplikowanie do różnych projektów
zarząd stowarzyszenia zdobywa
środki finansowe, organizując seminaria oraz imprezy integracyjne.

Uroczystość w kościele i w dworku

Biuro poselskie otwarte
Swoje pierwsze biuro poselskie otworzyła
w centrum Rumi poseł
Krystyna Kłosin z Platformy
Obywatelskiej.
Posłanka z Rumi będzie
dzielić biuro z dwoma
pomorskimi parlamentarzystami, senatorem
Kazimierzem
Kleiną
oraz posłem Kazimierzem
Plocke,
sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Z
okazji
uroczystego
otwarcia biura, w Rumi gościło tego dnia kilkoro posłów
i senatorów (Edmund Wittbrodt, Tadeusz Aziewicz,
Jerzy Budnik), a także mar-

szałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.
Poświęcenie lokalu przy
ul. Dąbrowskiego 22 przez
ks. proboszcza Kazimierza
Chudzickiego
poprzedziła
msza święta w kościele NMP
Wspomożenia
Wiernych,
podczas której zaśpiewał
kaszubski Chór Rumianie.
Po poświęceniu biura, parlamentarzyści spotkali się ze
swoimi gośćmi w sali rumskiego Dworku pod Lipami.
Rolę gospodyni pełniła Krystyna Kłosin, której gratulowano otrzymania mandatu
poselskiego.
- Gratuluję pani poseł i
życzę, aby zawsze pamiętała
o swoich korzeniach i o tym,
że reprezentuje mieszkańców

Pomorza, zarówno Kaszubów,
jak i tych, którzy nie są Kaszubami – powiedział marszałek M. Struk.
Senator K. Kleina przypomniał, że Krystyna Kłosin
podjęła pracę w dwóch komisjach sejmowych – zdrowia
oraz mniejszości narodowych
i etnicznych, co ma związek z
Kaszubami.
- Nie da się zrozumieć Pomorza bez znajomości spraw
kaszubskich – powiedział senator Kleina.
W nowym biurze przy ul.
Dąbrowskiego 22 mieszkańcy Rumi mogą zgłaszać dwojgu posłom i senatorowi swoje
skargi, uwagi i wnioski, przekazując je pracownikom placówki. 		
AK.

Senator Kazimierz Kleina (od lewej), marszałek Mieczysław Struk oraz posłowie
Krystyna Kłosin, Tadeusz Aziewicz i Kazimierz Plocke w Dworku pod Lipami w
Rumi spotkali się z uczestnikami uroczystego otwarcia biura poselskiego.
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Woda, wiatr i mróz przyczyną poważnych kłopotów

Rzeka coraz bardziej
niebezpieczna
Tegoroczna mroźna zima przysparza sporo kłopotów, ale nie
tylko z powodu zimna i śniegu. Problemy, które pojawiły się na
początku lutego wywołała krótkotrwała odwilż, obfity deszcz i
nadmiar wód opadowych. Zagórska Struga nie po raz pierwszy
zagroziła sąsiednim terenom, wylewając się z koryta.
Powiało grozą. Zalane
ogrody i podwórka, podmyte
domy, park miejski niczym
wielkie jezioro – wszystko
to wystraszyło mieszkańców i właścicieli posesji w
pobliżu rzeki. Strażacy i
strażnicy miejscy, a także
pracownicy urzędu mieli
pełne ręce roboty.
Do podtopień doszło w
sobotę 5 lutego, a już trzy
dni później przyszła silna
wichura. Tak jak wcześniej
mieszkańcy zgłaszali do
Straży Miejskiej i do Urzędu Miasta miejsca, gdzie
w nadmiarze pojawiła się
woda, tak teraz zawiadamiali o licznych uszkodzeniach.
Przewrócone reklamy i
drzewa, zerwane przewody
elektryczne i uszkodzone
sygnalizatory uliczne – to
tylko niektóre przykłady
szkód, wyrządzonych przez
wiatr.
Wracając do podtopień i
wylania się rzeki z koryta,
wielu mieszkańców zasta-

nawiało się, dlaczego dochodzi do takich zjawisk,
skoro Zagórska Struga była
przez wiele lat spokojnym
(choć wartkim) potokiem,
nie powodującym zniszczeń
ani zagrożeń.
Coraz częściej i głośniej
mówi się o tym, że zalania
spowodowane są zbyt wąskim korytem Zagórzanki,
zwłaszcza w dolnym biegu, czyli na terenie Starej
Rumi. Problemem są za
małe przepusty na Zagórskiej Strudze poza Rumią,
ale też na terenie miasta
(m.in. przy kościele na Zagórzu, na ul. Młyńskiej,
obok Straży Pożarnej). Zbyt
duży jest zrzut wód opadowych wprost do rzeki, będący konsekwencją rozbudowy
ulic i osiedli. Potrzebne są
inwestycje i działania, takie jak pogłębianie i oczyszczanie rzeki oraz budowa
kolektora kanalizacji burzowej w Starej Rumi, o co
bez skutku zabiegali radni
poprzedniej kadencji.

OGŁOSZENIA DROBNE

Odstąpię sklep z bielizną wraz z towarem. Rumia, ul. Gdańska 36A, tel. kom.: 502-688-760
***
Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem. Posiadam doświadczenie. Kontakt: tel. kom.: 662-00-65-79.
***
Student informatyki udziela korepetycji z informatyki. Tel. kom.: 513 175 252
REKLAMA
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Ponieważ w drugiej połowie lutego zrobiło się bardzo mroźno, pojawił się zupełnie nowy problem. Przy
starym jazie na Zagórzance zebrało się tak dużo lodu
i śmieci, że woda piętrzyła
się na wysokość ok. 80 cm.
25 lutego skierowano tam
koparkę, która zlikwidowała zator. Tego samego dnia
strażnicy miejscy bosakami
rozbijali lód na całej długość
rzeki. Na wysokości osiedla
ks. Gierosa trzeba było wezwać na pomoc strażaków,
gdyż gruba drewniana belka utworzyła groźny zator.
Przeszkodę usunięto.
Baj.
Zdjęcia obok nadesłane
przez Czytelników.

Zagórska Struga w pobliżu Urzędu Miasta.

Jedna z zalanych posesji przy ul. Lipowej.

Jeszcze trochę, a zwały ziemi trafiłyby do rzeki

Osuwisko na Markowcowej Górze
Na Górze Markowca
w pierwszych dniach
lutego br. doszło do obsunięcia się stoku. Zagrożenie było duże, ale
obsunięty grunt zatrzymał się na drodze.
Zwały ziemi i błota osunęły się na leśną drogę prowadzącą od ul. Młyńskiej do
terenu kościoła św. Józefa
i Judy Tadeusza, na tyłach
posesji wzdłuż ul. Sabata.
Gdyby nie ten „taras”, na
osuwisko trafiłoby do płynącej kilka metrów niżej rzeki,
co mogłoby spowodować poważne komplikacje.
Strażnicy Miejscy zabezpieczyli miejsce zdarzenia żółtą taśmą i napisami
ostrzegawczymi
tak, aby nikt nie mógł
tamtędy przejść. Osuwisko ma około 30 metrów
wysokości. Urząd Miasta
zlecił geologom zbadanie
odsuniętej skarpy oraz
ocenę zarówno stopnia
zniszczenia
środowiska,
jak i realnego zagrożenia
dalszymi osunięciami. Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta czeka

na ekspertyzę i wskazówki specjalistów, aby podjąć
konkretne działania na
stoku. Trzeba je uzgadniać
z właścicielami terenu, ponieważ większość działek
na stoku Góry Markowcowej znajduje się w prywatnych rękach.

Wiadomo, że w ciągu
ostatnich kilku lat wzgórze
jest miejscem intensywnej
zabudowy, m.in. budynkami wielorodzinnymi, co prowadzi do degradacji tego
terenu. Być może zajdzie
konieczność
umocnienia
zboczy góry, aby w przy-

szłości osunięcia nie zagrażały mieszkańcom oraz
uczniom pobliskiej szkoły.
Gdyby zwały ziemi wpadły
do Zagórskiej Strugi, rzeka
mogłaby zalać teren szkoły,
kościoła i niektórych działek innych posesji przy ul.
Sabata.		
AK.

Zwały ziemi zatrzymały się na drodze, tworzącej taras nad korytem rzeki.

KONTROWERSJE
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Kontrowersyjny plan zagospodarowania wzgórza

Opozycja przeciwna dalszej dewastacji
przestrzeni wzgórz morenowych
Radni Klubu Samorządność i radni
PiS głosowali przeciw przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wzgórza Markowca z
powodu dopuszczenia na tym terenie
budowy zbyt dużych obiektów.
W ubiegłym tygodniu
rumscy radni podjęli trzy
uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta. Zmiany w miejscowym planie terenu między ulicami Dąbrowskiego,
Wybickiego, Piłsudskiego,
Derdowskiego i Gdyńską
nie wzbudziły większych
zastrzeżeń, podobnie jak
przyjęty plan układu komunikacyjnego ulicy Dębogórskiej. Spór i długą dyskusję
wywołał natomiast projekt
zagospodarowania obszaru o
powierzchni 34,4 ha, zwanego „Wzgórzem Markowca”.
Jak wyjaśniali urzędnicy z Wydziału Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta, celem dokumentu jest
ustalenie funkcji mieszkaniowych,
wyznaczenie
terenów zielonych, wyznaczenie terenów ochrony
krajobrazu i przyrody. W
trosce o ochronę krajobrazu, częściowo już zdewastowanego przez bloki
na południowym stoku,
radni opozycji protestowali

przeciw niektórym zapisom
projektu, ich zdaniem prowokującym chaos.
- Teren Markówcowej
Góry jest najbardziej wrażliwym punktem i niezwykle
ważnym, obok Śródmieścia,
miejscem w Rumi. Markówcowa jest też naszym najpiękniejszym
pomnikiem
przyrody, unikatowym nawet w skali całego Trójmiasta – powiedział Kazimierz
Klawiter, przewodniczący
Klubu Samorządność.
- Plan zagospodarowania tego terenu jest w dużej
części dobrze przygotowany, ale w pewnej części jest
nie do przyjęcia. Dotyczy
to zwłaszcza południowego, najpiękniejszego stoku
Markówcowej oraz wzgórz
przyleśnych w rejonie firmy
Sabinex. W tym ostatnim
pasie przewiduje się budynki o powierzchni zabudowy
300 m kw i do 15 m wysokości (12 + 3 m). Działka
Sabinexu jest wystawiona
na sprzedaż za 25 mln zł, co
daje wyobrażenie jak duże
obiekty inwestor zamierza

tam stawiać. Taka zabudowa pogłębi dysharmonię i
doprowadzi to do nadmiernej eksploatacji przestrzeni.
Radny Klawiter zgodził
się z autorami planu, że
przestrzeń
południowego
stoku Markówcowej jest
bardzo zdewastowana i potrzeba tu podjąć działania
ratunkowe, ale zdaniem
radnego nie wystarczy zapis planu, który dopuszcza budynki o 250 m kw.
zabudowy i faktycznie 12
metrach wysokości. Słusz-

nie w pierzei ul. Towarowej dopuszcza się wysokie
budynki, ale na działkach
położonych wyżej obiekty
powinny być coraz niższe i
mniejsze gabarytowo.
- Uważam że dla tak
newralgicznego
miejsca
najpierw trzeba opracować koncepcję programowo- przestrzenną, przeprowadzić dyskusję i na tej
podstawie sporządzić plan
– dodał K. Klawiter.
Z tą opinią polemizowała burmistrz Elżbieta Ro-

gala-Kończak, twierdząc
że za pierzeją kamienic
wzdłuż ul. Towarowej wysokość zabudowy będzie się
stopniowo zmniejszała.
- Całe wzgórza, z wyjątkiem niewielkiego paska terenu, jest w rękach
prywatnych, a ten plan
jest kompromisem między
oczekiwaniami właścicieli
a tym, co my chcielibyśmy
tam zrobić – mówiła na
sesji burmistrz Rumi. – W
planie zadbano o miejsca
widokowe, a także o to, aby

rozbić wizualnie bryłę bloków nad kościołem. Plan
porządkuje ten teren, a intensywność zabudowy na
zboczach będzie niska.
Ostatecznie 12 głosami
za (radnych PO i Gopodarności), przy 7 głosach przeciw (Samorządność i PiS) i
jednym wstrzymującym się
(PO) - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wzgórza Markowca
został uchwalony przez
Radę Miejską Rumi.
Anna Kuczmarska

Pomnik niefrasobliwości
W długiej i szczegółowej dyskusji na temat planu zagospodarowania wzgórza pojawił się też wątek dopuszczenia
do dotychczasowej koszmarnej zabudowy zbocza wielkogabarytowymi budynkami i jak to określili autorzy planu, do
zdewastowania przestrzeni.
Radny Kazimierz Klawiter twierdził, że burmistrz
wydała decyzję o warunkach zabudowy dla inwestora, tym samym przyczyniając się do dewastacji
wzgórza. Elżbieta Rogala-Kończak twierdziła, że
musiała wydać taką decyzję zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Decyzja o budowie bloków nie została wydana z

pominięciem prawa, ale z
pominięciem zdrowego rozsądku i poszanowania ładu
przestrzennego – powiedział Kazimierz Klawiter.
OD REDAKCJI:
Od samego początku lokalizacja wspomnianych
budynków jest przedmiotem ostrej krytyki, do
której ostatnio dołączyła
sama burmistrz E. Roga-

la-Kończak, chociaż jej
decyzja o warunkach zabudowy zawiera długość,
szerokość i wysokość budynku. Niektórzy urbaniści twierdzą, że jest to
podręcznikowy przykład
jak nie należy zagospodarowywać przestrzeni, a
nawet twierdzą, że doszło
do złamania prawa, które
powołuje się na tzw. zasadę dobrego sąsiedztwa.

BUDOWA DROGI CEGIELNIANA - TOWAROWA:

Zebranie informacyjne mieszkańców dzielnicy - 7 marca, godz. 18.00 w I LO (ul. Starowiejska)
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Rumscy artyści – Czesława Kaczmarczyk

Radość z
malowania
Malowanie stało się ulubionym zajęciem Czesławy Kaczmarczyk, chociaż
na dobre zainteresowała się nim dosyć późno. Nie jest w tym odosobniona. Wiele osób rozwija swoje pasje i
zainteresowania w dojrzałym wieku,
kiedy obowiązki zawodowe i rodzinne
przestają absorbować całą uwagę, czas
i energię.
- Zawsze lubiłam i umiałam rysować, zwłaszcza w
latach szkolnych robiłam
to z przyjemnością – wspomina Czesława Kaczmarczyk. – Potem jednak pochłonęły mnie inne sprawy,
zwłaszcza dom, rodzina,
dzieci. W wolnym chwilach
wyszywałam, co było zarówno formą relaksu, jak
i realizowania zainteresowań artystycznych. Przy
okazji było to bardzo pożyteczne zajęcie.

Sposób na zmartwienia

Dziesięć lat temu pani
Czesława poważnie zachorowała. Leczenie trwało
długo. Aby się czymś zająć, wypełnić czas między
wizytami u lekarzy i zabiegami, Czesława Kaczmarczyk sięgnęła po farby
i pędzel. Chciała skupić się
na czymś innym, nie myśleć o chorobie. Sposób na
stres i zmartwienia okazał
się skuteczny, a przy okazji
pani Czesława znalazła ciekawe zajęcie, które z czasem stało się pasją.
Przez te lata powstało
tak dużo obrazów, że zajęły
one ściany domu państwa
Kaczmarczyków na rum-

skim Lotnisku, a poza tym
powędrowały do rodziny,
przyjaciół, znajomych w
Polsce i za granicą.

Najpierw powstają
fotografie

- Malowanie bardzo
mnie wciąga, daje dużo
przyjemności - mówi Czesława Kaczmarczyk. – Poza
tym ja nigdy nie lubiłam
siedzieć bezczynnie.
Najpierw obrazy powstawały na tekturze, a malarka eksperymentowała z
kolorami. Potem zajrzała
do fachowych książek. Jak
podkreśla pani Czesława,
nie była to typowa nauka
rysowania i malowania.
Z książek czerpała pewne
wskazówki, pozostawiając
miejsce na własne pomysły
i twórczość.
– Maluję akrylami, głównie krajobrazy, zapamiętane i sfotografowane podczas
wycieczek oraz spacerów
– wyjaśnia artystka. – Bardzo często robię zdjęcia,
które potem przypominają
mi, co widziałam i pomagają przenieść ten obraz na
płótno, naklejone na drewniane płytki.

Czesława Kaczmarczyk maluje krajobrazy, zwłaszcza nadmorskie oraz kwiaty.

Pracownia w kuchni

Rumska artystka lubi
mieszać kolory, łączyć je
tak, żeby powstały ciepłe i
spokojne barwy.
- Ogromną satysfakcję i
radość daje mi fakt, że na
pierwotnie białym płótnie
powstaje obraz, jak wyczarowane pojawiają się na
nim kwiaty, ptaki, pejzaże
– dodaje Czesława Kaczmarczyk, która ma w domu
specjalny pokój przeznaczony na realizowanie mojej
pasji, ale służy on bardziej
jako galeria niż pracownia. - Najchętniej maluję
w kuchni, odpowiada mi
ciepła, rodzinna atmosfera
tego miejsca. Na kuchennym stole rozkładam farby
i płótna i tam czuję się najlepiej.

Ogród i rower

Gdy pani Czesława nie
maluje, pracuje w ukochanym ogrodzie albo
jeździ z mężem Franciszkiem na wycieczki.
Korzystając z wolnego
czasu zwiedzają zarówno
dalekie i egzotyczne kraje, jak i urocze zakątki w
okolicach Rumi.
- Lubimy rowerowe
wycieczki, m.in. do pobliskiej Rewy, dużo też
spacerujemy, korzystając
z wolnego czasu – mówi
Franciszek
Kaczmarczyk, były rzemieślnik .
W Rumi państwo Kaczmarczykowie, kiedyś gdynianie, mieszkają od 40
lat. Oboje na emeryturze
realizują swoje zainteresowania. Pani Czesława

maluje, a pan Franciszek
śpiewa w Chórze „Morzanie” z Dębogórza, prowadzonym przez znakomitego dyrygenta z Rumi,
Przemysława Stanisławskiego.
- Poznaliśmy się w chórze, śpiewaliśmy wówczas
w gdyńskiej „Symfonii”
– przypomina Czesława
Kaczmarczyk. – Ja już
nie przepadam za śpiewaniem, ale wspieram
męża w jego pasji, tak
jak on mnie w moim malowaniu.
Za kilka lat małżonkowie będą świętować Złote
Gody, co świadczy o wzajemnym zrozumieniu i
wspieraniu się nie tylko
w realizacji zainteresowań.

Wracając do artystycznej pasji pani Czesławy
przypomnijmy, że niedawno, bo na początku
tego roku jej obrazy można było oglądać i podziwiać w Dworku po Lipami
w Rumi. Była to kolejna
wystawa malarki, która
zdobyła wyróżnienie w
konkursie z okazji 55-lecia Rumi.
Anna Kuczmarska

Artyści w internecie
O innych rumskich
plastykach, zrówno zawodowych jak i amatorach,
przedstawionych w naszym cyklu, można przeczyta na stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl

REKLAMA

REKLAMUJ SIĘ W

www.Tani-Fotograf.pl

GAZECIE
RUMSKIEJ

Oferujemy niskie ceny i rabaty
Szczegółowe informacje:
www.gazetarumska.pl
Kontakt:
58 710-96-11, 606-629-454
redakcja@gazetarumska.pl
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Młodzież lubi nowe wyzwania
Rozmowa z księdzem Markiem Zaborowskim, dyrektorem Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum Salezjańskiego w Rumi

- Niedawno informowaliśmy o sukcesie liceum salezjańskiego w
Rumi, które znalazło się
w rankingu najlepszych
szkół tego szczebla w
Polsce. Chodziło o styczniowy ranking „Rzeczpospolitej”, w którym
pojawiały się dwie szkoły z powiatu wejherowskiego, a rumskie SLO
było o kilka pozycji wyżej od I LO w Wejherowie. To dla księdza powód do dumy?
- Cieszymy się, że naszą
szkołę doceniono w ogólnopolskim rankingu. Staramy
się jednak nie tylko osiągać
bardzo dobre wyniki w nauce, ale przede wszystkim
wychowywać
młodzież.
Ważne są dla nas te same
sprawy i problemy, wobec
których na początku swojej
działalności stawał ksiądz
Bosko. Młodzi ludzie potrzebują oparcia i pomocy
w procesie dorastania oraz
dojrzewania ich osobowości, a ks. Bosko koncentrował wychowanie na trzech
filarach - rozumie, religii
oraz dobroci. Jestem za integralnym rozwojem młodzieży, obejmującym intelekt, duchowość i szeroko
pojętą kulturę, jak również
sprawność fizyczną.
- Czy sama młodzież
jest
zainteresowana
wszechstronnym
rozwojem, czy jest „materiałem”, który się daje
kształtować, czy raczej
stawia opór?
REKLAMA

- Pracujemy ze zdolną i
dobrą młodzieżą, co bardzo
ułatwia nam zadanie, zarówno pod względem osiągania wysokich wyników w
nauce, jak i w innych dziedzinach. Z pewnością młodzież chce się rozwijać, jest
otwarta na wiedzę i chętna
do podejmowania nowych
wyzwań. Dlatego wiele osób
uczy się wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym i bierze udział
w konkursach przedmiotowych, ale również angażuje się w pracę w chórze,
w zespołach wokalnych i
teatralnych, turystycznych
imprezach czy w kole fotograficznym. Zależy nam,
żeby nasi uczniowie zdali
maturę z jak najlepszym
wynikiem i mogli kształcić
się dalej, ale chcemy też,
aby mogli realizować własne zainteresowania i rozwijać talenty.
- Jako szkoła katolicka, kładziecie państwo
nacisk także na religię?
- Tak, ale to nie oznacza
codziennych mszy świętych, jak sądzą niektórzy.
Jest za to modlitwa oraz
tzw. słówko salezjańskie,
podczas którego staram
się w krótkiej formie przekazywać pewne ważne
myśli i wartości, nie tylko
religijne.
Muszę też wspomnieć o
działalności charytatywnej,
którą młodzież podejmuje
chętnie i z dobrym skutkiem. Z kolei podczas uroczystości, organizowanych

w szkole, takich jak obchody Święta Niepodległości,
kształtują się postawy patriotyczne. To bardzo ważne, bo człowiek który nie
wie skąd pochodzi i dokąd
zmierza, który nie zna własnej historii i tożsamości,
jest słaby, można nim łatwo
manipulować.
- Młodzi ludzie są
szczególnie narażeni na
manipulację ze strony
mediów i świata reklamy. Mają z tym do czynienia na co dzień.
- Dlatego tak ważne
jest, aby mieli poczucie
swojej wartości i własne
zdanie. Młodzież powinna
mieć konkretne wzorce i

autorytety, ale też własną
przestrzeń. M.in. dlatego
w naszej szkole są dni bez
mundurków, podczas których każdy ubiera się inaczej.
- Jest ksiądz od niedawna dyrektorem szkół
salezjańskich w Rumi,
ale nie brakuje księdzu
doświadczenia zdobytego w innych szkołach.
- Owszem, w ubiegłym
roku szkolnym pracowałem w liceum salezjańskim
w Bydgoszczy, a wcześniej przez 12 lat w liceum
ogólnokształcącym i gimnazjum w Szczecinie. W
latach 2003-2009 byłem dyrektorem tych szkół. Zdoby-

łem więc doświadczenie nie
tylko w pracy z młodzieżą,
ale również w zarządzaniu
placówką oświatową. W
2010 roku ksiądz inspektor
Marek Chmielewski mianował mnie dyrektorem
szkół w Rumi.
- Ksiądz inspektor jest
rumianinem więc na
pewno powierzył szkołę
w naszym mieście jak
najlepszemu dyrektorowi. Jakie było księdza
pierwsze wrażenie po
przybyciu do rumskiej
szkoły?
- Przede wszystkim dostrzegłem nowoczesną i
bardzo dobrze wyposażoną placówkę, o co zadbali
moi poprzednicy. Obecnie
w trakcie modernizacji
jest pracownia kompu-

terowa, a inne braki będziemy uzupełniać. Brakuje z pewnością nowej
sali gimnastycznej, ale
prace
dokumentacyjne trwają. Dyrektorowi
Domu Zakonnego, ks.
Kazimierzowi
Chudzickiemu również bardzo
zależy na wznowieniu tej
inwestycji.
- Proszę jeszcze powiedzieć, skąd ksiądz
pochodzi? Czy ze wspomnianego
Szczecina,
tak jak ksiądz proboszcz
Chudzicki?
- Nie, pochodzę z Kaszub, w dodatku z powiatu wejherowskiego. Zanim
trafiłem do Seminarium w
Lądzie, mieszkałem z rodziną w Strzepczu.
- Dziękuję za rozmowę.

Będą Dni Otwarte
Do gimnazjum i liceum salezjańskiego w Rumi
uczęszcza 421 uczniów, z Rumi, Redy Wejherowa
i innych miejscowości, m.in. z Półwyspu Helskiego. W zespole szkół pracuje 57 nauczycieli.
Rozpoczęła się już rekrutacja na kolejny
rok szkolny, a 2 kwietnia br. zaplanowano Dni
Otwarte Szkoły. Liceum proponuje kandydatom
naukę w klasach: matematycznej, ekonomicznej,
humanistycznej i biologiczno-chemicznej, a gimnazjum w klasach: matematycznej, ogólnej i turystycznej.
Szczegóły na stronie internetowej: www.szkoly.salezjanskie.pl
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Nowy radny Gdzie zbudować „Janowiaczek”
zaprzysiężony centrum Rumi? prywatny
Po naszych publikacjach

Ariel Sinicki z Platformy
Obywatelskiej
jest
nowym
radnym
Rady Miejskiej Rumi.
Dołączył do grona 21
radnych z powodu rezygnacji z mandatu swojego
partyjnego kolegi, Marcina
Fuchsa, od niedawna zastępcy burmistrza Rumi ds.
społecznych.
Ariel Sinicki, który w
jesiennych wyborach samorządowych kandydował z
PO w Okręgu Wyborczym
nr 1 (centrum), na ostatniej

Oto kilka wypowiedzi naszych Czytelników w
sprawie, o której szeroko pisaliśmy w poprzednim
numerze gazety, zachęcając do dyskusji. Temat ten
był przedmiotem dyskusji radnych na styczniowej
sesji RM. Zainteresowanych odsyłamy do naszego
internetowego archiwum: www.gazetarumska.pl, a
poniżej przedstawiamy kilka głosów w tej sprawie.

sesji złożył uroczyste ślubowanie radnego.

Kto kowalem, a kto Cyganem
Sąd jest od tego aby osądzać sprawiedliwie, a prokuratura od tego, żeby ścigać winnych przestępstw. Tak
powinno być, ale czasami mamy wątpliwości, czy tak na
pewno jest. System prawny budzi wiele wątpliwości, a
opinie o jego działaniu są wśród Polaków często skrajnie
niepochlebne.
Decyzje prokuratury w sprawie sprzedaży gminnych
działek pod budowę stacji paliw NESTE przy ul. Sobieskiego są równie zaskakujące, co kontrowersyjne.
Stwierdzenie o pociągnięciu do odpowiedzialności
nabywcy działek, który na ich sprzedaży zrobił dobry
interes, przywołuje na myśl anegdotę „Kowal zawinił,
Cygana powiesili”. Swego czasu w miasteczku kowal
popełnił zbrodnię i skazali go na śmierć. Ponieważ kowal
był tylko jeden, powiesili Bogu ducha winnego Cygana,
bo akurat napatoczył się wymiarowi sprawiedliwości
jako pasujący na przestępcę.
To tylko anegdota, ale ta historia przypomina naszą
rumską, z małą różnicą - Cygan w angdocie nie miał
związku z kowalem i jego działaniem, a w rumskiej sprawie owszem, aktywnie współuczestniczył w transakcji.
Mimo to dla mnie kupujący i sprzedający z zyskiem
działki pozostaje w pewnym sensie Cyganem, bo teraz
ktoś zamierza go ukarać w zastępstwie. Bezkarny pozostaje natomiast znany z angdoty kowal - władza, która
jako stróż finansów gminy sprzedaje majątek miasta za
bezcen i naraża Rumię na straty finansowe. Biznesmen,
mimo że zrobił niezły interes może ponieść karę, a winowajca będzie rządził nadal. Aby było jeszcze bardziej
groteskowo, to burmistrz ma zdecydować, czy ukarać
biznesmena!
Nie będąc sympatykiem ani biznesmena-Cygana ani
burmistrza-kowala, widzę, że wystarczy mieć wsparcie
politycznej siły rządzącej, aby działać z poczuciem
bezkarności. Poczucie braku jakiejkolwiek odpowiedzialności za czyny i decyzje, psuje wizerunek władzy
każdego szczebla i co najgorsze degeneruje tę władzę
od wewnątrz. Skutki bezkarnego posiadania władzy
widać praktycznie na każdym kroku a my, wyborcy nie
potrafimy albo nie chcemy ukarania niszczącej nasz kraj
politycznej bezkarności.
Oby na końcu nie było tak, jak w anegdocie. Ja nie
chcę znaleźć się ani w roli kowala ani Cygana.
Kibic
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Nie wszyscy zadowoleni

Według mnie centrum
naszego pięknego miasta
powinno tworzyć wartość
estetyczną oraz ład przestrzenny. I według teorii
Christallera (o tej teorii
piszemy poniżej – przypisek redakcji) w naszym
mieście najodpowiedniejszą
lokalizacją jest zbieg ulic
Dąbrowskiego i Starowiejskiej. Jest to najlepsze rozwiązanie ponieważ w pobliżu przebiega główny ciąg
komunikacyjny miasta którego centralnym obiektem
jest Dworzec PKP do którego dojeżdżają wszystkie
dostępne w Rumi autobusy
oraz SKM, a obok przebiega krajowa „szóstka”.
W centrum powinien
mieścić się ratusz miasta
oraz coś w stylu „Domu Kultury”, gdzie mogło by się
rozwijać życie towarzyskie
mieszkańców miasta, bo na
razie brakuje nam tego.
Krzysztof Opanowicz
***
Jestem mieszkańcem ul.
Spółdzielczej w Rumi, mieszkam w tym rejonie miasta
od 1961 roku. Jestem zwolennikiem budowy ratusza
na gminnej działce w rejonie
ul. Chełmińskiej, m.in. dlatego, że teren ten należy do
gminy i niepotrzebne będą
wydatki na wykupy działek
. Ratusz wcale nie musi być

w centrum miasta, a ja i moi
sąsiedzi, czyli mieszkańcy
ulicy Spółdzielczej chętnie
widzielibyśmy Urząd w sąsiedztwie.
To duży teren, na którym
wszystko się pomieści, moim
zdaniem to najlepsze miejsce
na centrum naszego miasta.
Henryk Górczak
***
Mieszkam na Szmelcie i
jestem niezadowolona z pomysłu budowania centrum
w rejonie ul. Dębogórskiej.
To niesprawiedliwe, żeby
tam lokować urząd i inne
obiekty kulturalne, które mają służyć wszystkim
mieszkańcom i ich integrować. A co z nami, mieszkańcami Szmelty i Zagórza?
Jeśli centrum Rumi zostanie przesunięte na ul.
Dębogórską, my, którzy i
tak mamy daleko do różnych placówek, będziemy
jeszcze bardziej „odsunięci” od miasta. Dla mnie
to oczywiste, że centrum i
ratusz w miarę możliwości
powinny być w umownym
środku miasta, który wytworzył się przez długie
lata, a nie na peryferiach,
które może za kilkadziesiąt
lat przy odpowiedniej polityce rozbudowy takim środkiem się staną.
Hanna Grzenkowicz

Teoria ośrodków centralnych (teoria Christallera)
- teoria wyjaśniająca prawidłowości rządzące rozmieszczeniem, ilością i wielkością miejscowości w systemie osadniczym. Jej twórcą jest
niemiecki geograf Walter Christaller, według którego rozmieszczenie
miejscowości wynika z pełnionych przez nie funkcji centralnych,
tzn. takich działalności, które obsługują ludność. Poprzez „ośrodek
centralny” rozumie się najczęściej miasto, może być nim jednak
każda jednostka osadnicza, która zaspokaja potrzeby mieszkańców otaczających ją obszarów; każde dobro i usługa centralna, np.
piekarnia, poczta, szpital, ma różny zasięg rynkowy i różny próg
sprzedaży. Zasięg rynkowy to odległość, jaką konsument jest skłonny
przebyć, aby skorzystać z danego dobra; natomiast próg sprzedaży
to minimalna liczba osób korzystających z danej funkcji centralnej,
by jej lokalizacja była opłacalna w danym ośrodku.
REKLAMA

Przychodnia Panaceum
Rumia, ul. Katowicka 16 (parter)

zaprasza do gabinetu prywatnego:
NEUROLOG -konsultacje
- badania dopplerowskie
GINEKOLOG - usg, cytologia

tel. 58 671 72 10

Na wniosek burmistrza, decyzją
większości Rady Miejskiej Rumi przedszkole nr 6 „Janowiaczek” w Janowie
zostało zlikwidowane. Obiekt zostanie
użyczony na okres 3 lat obecnej dyrektor „Janowiaczka”, która poprowadzi
prywatne przedszkole w budynku, należącym do gminy. Opozycja zgadzała
się z projektem prywatyzacji placówki,
ale domagała się otwartego konkursu
na operatora, czyli firmę prowadzącą
przedszkole.
Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej, na której podjęto
uchwałę o likwidacji samorządowego Przedszkola nr
6 w Rumi Janowie, radny
Andrzej Januszewski z
PiS stwierdził, że sposób
prywatyzacji
przedszkola
powinien być jasny, transparentny. Dlatego jego zdaniem wskazane byłoby przeprowadzenie konkursu ofert
na prowadzenie placówki.
– Najlepiej byłoby pozostawić przedszkole w dotychczasowej formie, bo ta
publiczna placówka jest dobrze prowadzona, została wyremontowana przez gminę,
spełnia oczekiwania rodziców
- powiedział A. Januszewski.
- Skoro jednak placówka ma
być sprywatyzowana, gmina
powinna podpisać umowę
dzierżawy obiektu z osobą
lub firmą, wyłonioną w drodze konkursu. Tymczasem
budynek wraz z wyposażeniem ma być użyczony zupełnie bezpłatnie.
Radny
Januszewski
przypomniał, że opinie nauczycielskich organizacji
w tej sprawie były negatywne, ponieważ pracujący w prywatnej placówce
nauczyciele nie będą mogli korzystać z Karty Nauczyciela, chroniącej ich
prawa. Nie wszyscy na-

uczyciele są zadowoleni z
takiej zmiany, niektórzy
obawiają się zwolnień.
Burmistrz Elżbieta Rogala- Kończak zapewniła,
wszyscy pracownicy będą
mogli dalej pracować w „Janowiaczku”, chyba że sami
zrezygnują z pracy. W tym
przypadku otrzymają odprawy. Opłaty w przedszkolu pozostaną na dotychczasowym poziomie, a miasto
nie musi troszczyć się o bieżące utrzymanie, remonty i
naprawy w budynku.
Leszek
Kiersznikiewicz, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania RM przypomniał, że
wcześniej sprywatyzowano
przedszkole „Iskierka” na
tym samym osiedlu. Jego
zdaniem placówka ta działa
wręcz wzorowo i tak powinny funkcjonować wszystkie przedszkola w mieście.
Ponieważ opłaty w „Janowiaczku” nie zostaną zwiększone, rodzice nie mają żadnych zastrzeżeń do zmiany
statusu placówki.
12 głosami za przy 6
przeciw i 2 wstrzymujących
się uchwalono likwidację
samorządowego przedszkola, co oznacza użyczenie
obiektu prywatnemu właścicielowi placówki.
AK.

Od września drożej
Na tej samej sesji radni zdecydowali o niewielkiej
zmianie opłat we wszystkich przedszkolach gminnych,
które będą obowiązywać od przyszłego roku szkolnego
(od 1 września 2011 r. ). Koszt za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, wykraczających poza realizację podstawy programowej będzie wynosił 2,30 zł. Opłata
ta będzie uzależniona od czasu przebywania dziecka w
przedszkolu. Średnio dzieci przebywają w przedszkolu
9 godzin (przez 5 godzin korzystają z bezpłatnej nauki
i opieki, a rodzice płacą za dodatkowe 4 godziny) – w
takim przypadku rodzice dopłacą do przedszkola 193 zł
miesięcznie, niezależnie od opłat za wyżywienie.

EDUKACJA
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Obdarowane szkoły

Sprzęt do pracowni fizycznej
Fundacja Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego w Rumi po raz kolejny ofiarowała sprzęt laboratoryjny szkołom powiatu wejherowskiego. Uroczyste
przekazanie odbyło się w Salezjańskim
Liceum Ogólnokształcącym w Rumi,
które również zostało obdarowane przez
fundację. Ta szkoła oraz wejherowskie
Technikum Elektryczne otrzymało urządzenia warte 30 tys. zł, a Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie dodatkowo 9 tys. zł
na zakup wyposażenia.
Pracownia fizyczna liceum salezjańskiego wzbogaciła się o pneumatyczny
tor do ćwiczeń z mechaniki,
dynamiki i kinematyki oraz
kilka innych urządzeń,
m.in. z dziedziny elektrostatyki i optyki. Wejherowskie technikum, tzw. Elektryk, otrzymało generator
funkcyjny, falownik, płytki
laboratoryjne i czujniki ciśnienia, a także stacje lutownicze i sterowniki programowania Moellera.
Prezes Fundacji Nauki
Polskiej, Marek Zawadzki poinformował, że jego
marzeniem i zamierzeniem
fundacji jest utworzenie w
miastach Małego Trójmiasta
Kaszubskiego pracowni automatyki, tworzących Dolinę
Automatyki w dolinie Redy.
- Chodzi nam o przygotowanie młodzieży do
studiów politechnicznych,
zachęcenie uczniów do zgłębiania ciekawych zagadnień z fizyki przy pomocy
nowoczesnego sprzętu –

mówił Marek Zawadzki. –
Dzięki temu młodzi ludzie
mogą nie tylko dobrze sobie
radzić na studiach, ale też
na rynku pracy, który potrzebuje specjalistów w tej
dziedzinie.
Przykładem skutecznego
rozwijania zainteresowań
technicznych, które doprowadziły do ukończenia
studiów na Politechnice
Gdańskiej jest Adam Zawadzki, syn pana Marka
i absolwent Liceum Salezjańskiego w Rumi, który
podczas spotkania w tej
szkole prezentował skonstruowane przez siebie
urządzenie do napełniania
butelek. Większość elementów, potrzebnych do
budowy urządzenia zdobył
dzięki Fundacji im. Zglenickiego. Była to jednocześnie jego praca dyplomowa
którą niedawno obronił na
szóstkę.
Z pomocą licealistów zaprezentowano też nowy tor
pneumatyczny.
AK.

Inżynier Adam Zawadzki (stoi w środku), świeżo upieczony absolwent Politechniki Gdańskiej prezentował ciekawe urządzenie do napełniania butelek.

Polski Nobel
Inż. Witold Zglenicki, zwany polskim Noblem, był geologiem i nafciarzem. Zainwestował w przemysł naftowy,
od 1893 r. pracując w Baku (wyznaczył podmorskie działki
naftowe, zaprojektował urządzenie do podmorskich wierceń).
Dowiedziawszy się o nieuleczalnej chorobie zapisał w testamencie na naukę polską (częściowo też rosyjską) oraz inne
cele charytatywne dochody ze swoich pól naftowych.
Z dochodów fundacji, w każdej guberni Królestwa Polskiego miał zostać wybudowany kościół katolicki i szkoła
techniczna, w której niezamożni uczniowie mieli pobierać
naukę za darmo.
Mimo ogromnych dochodów z szybów naftowych, po
śmierci fundatora jego idea została zaprzepaszczona, głównie z powodu rewolucji bolszewickiej.

Krzysztof Tabaszewski, nauczyciel fizyki i producent toru pneumatycznego, zaprezentował uczniom i nauczycielom SLO, jak działa i do czego służy to urządzenie.

Rumia na
planszy?

Każdy może zagłosować
w internecie na Rumię,
uczestnicząc w zabawie
związanej z popularną grą
MONOPOLY. W nowej edycji gry na planszy pojawią
się kolejne polskie miasta.
Oprócz dużych miast z listy 12 głównych ośrodków,
mogą się tam znaleźć również miasta z dodatkowej
listy, które wybiorą internauci.
Rumia znalazła się wśród
miast, które mogą otrzymać
tzw. Dziką Kartę w najnowszej grze MONOPOLY. W
notowaniach sprzed kilku
dni nasze miasto zajmowało trzecie miejsce na tej
liście. Kto chce zagłosować
na Rumię, powinien wejść
na
strony
internetowe:
http://www.monopoly.pl//
lub www.rumiawmonopoly.
pl – tam można dowiedzieć
się wszelkich szczegółów,
dotyczących zabawy.
Nowa edycja MONOPOLY ma ukazać się na rynku
jesienią 2011 r.

Myślę na drodze
Ogólnopolska Kampania „Myślę na drodze” ma na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizatorzy
akcji przy pomocy sponsorów i patronów,
chcą walczyć z bezmyślnością i brawurą
na drogach. Zamierzają także kupić pojazd ratunkowy.
Tego typu pojazd może
szybko dotrzeć do potrzebujących, ponieważ dzięki
małym gabarytom łatwiej
dociera na miejsce wypadku przez zakorkowane
lub wąskie ulice. Pojazdy
ratunkowe są używane w
wielu służbach w Europie od Litwy, Czech i Węgier po
Niemcy, Belgię i Francję.
Kampania
„Myślę na
drodze” rozpoczęła się 30 listopada 2010 r. imprezą w
Szkole Podstawowej nr 9 w
Rumi, a podobne działania
będą kontynuowane w tym
roku.
- Pierwsza edycja kampanii, realizowana przy
pomocy partnerów, skierowana jest do trzech grup
wiekowych, a pierwsza z
nich to uczniowie szkół
podstawowych – mówi Michał Jaczewski, redaktor
naczelny pomorskiego miesięcznika motoryzacyjnego
Moto Biznes Sport, współorganizator kampanii. Dzieci powinny zdobywać
wiedzę oraz wyrabiać na-

wyki, którymi dzielić się
będą z domownikami.
Drugą grupą są młode rodziny, które powinny
wiedzieć, jak ważną rolę
odgrywa fotelik dla dziecka
i jego prawidłowe umocowanie go w samochodzie.
Trzecia grupa to wszyscy
pozostali, do których bezpośrednio nie jesteśmy w
stanie dotrzeć.
- Chętnie przyjedziemy
po raz kolejny do rumskich
szkół, jeśli wyrażą taką
wolę – dodaje Michał Jaczewski.
W marcu ruszy kampania reklamowa w TVP Info,
a pierwszego dnia wiosny w
Gdyni zaplanowano uroczyste otwarcie akcji „Myślę
na drodze”. Patronem medialnym jest Radio PLUS,
TVP Info, Outdoor oraz
kilka regionalnych mediów,
w tym nasza gazeta. Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie internetowej: www.myslenadrodze.pl
AK.
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Studniówka I LO, czyli wielki bal z polonezami

Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi odbyła się 4 lutego w piątek. Z
tego powodu podczas uroczystego otwarcia zabawy, ksiądz katecheta M. Sumisławski w imieniu ks. proboszcza udzielił dyspensy na spożywanie dań mięsnych.

Tegoroczni maturzyści, bawiący się w największej sali balowej hotelu „Faltom”, w
ramach toastu wypili lampkę szampana, a potem zgodnie z tradycją każda klasa
zaprezentowała przygotowanego wcześniej poloneza.

Po raz pierwszy w takich okolicznościach maturzyści prezentowali się na parkiecie przed nauczycielami oraz koleżankami i kolegami, więc nie obyło się bez napięcia i
tremy. Nagrodą z udanego tańca (a wszystkie klasy zatańczyły wspaniale) była satysfakcja i oklaski, m.in. rówieśników. Jedna z klas rozbawiła widzów, kiedy w trakcie
tradycyjnego poloneza, zaszalała na parkiecie w rytm muzyki dyskotekowej (zdjęcie u dołu).
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Konkurs w Dworku

Uczniowie znają
Małą Ojczyznę

Na zdjęciu zmagania uczniów szkół podstawowych w
ramach Konkursu Wiedzy o Kaszubach.
Fot. Maciej Zarach

Miejski Konkurs Wiedzy o Kaszubach,
organizowany co roku przez Miejski Dom
Kultury w Rumi, odbył się w dwóch częściach i były przeznaczony dla dwóch
grup uczestników. Na niełatwe pytania,
zawsze związane z naszym regionem najpierw odpowiadali uczniowie szkół podstawowych, a tydzień później – uczniowie
rumskich gimnazjów.
Okazało się, że młodzi
rumianie dobrze znają
własny region, czyli swoją
„Małą Ojczyznę”.
Spośród
młodszych
uczniów najwięcej o Kaszubach wiedzieli: Wiktor
Czyż ze Szkoły Podstawowej nr 1, jego kolega szkolny Robert Arendt oraz
Marcelina Winczewska
ze Szkoły Podstawowej nr
10 (I, II i III miejsce).
Wśród gimnazjalistów
najlepsze były dziewczyny:

Paulina Sokołowska z
Gimnazjum nr 2 (I miejsce)
i Adrianna Rączkowska
z Gimnazjum Ekologicznego (II miejsce). Na trzeciej
pozycji uplasował się Paweł Kazior z Gimnazjum
nr 2 w Rumi.
Przypomnijmy, ze tego
typu rywalizacja na szczeblu szkół ponadgimnazjalnym odbywa się co roku w I
Liceum Ogólnokształcącym
im. Książąt Pomorskich w
Rumi.		
baj.

IMPREZY W MARCU
Dwie wystawy

Spotkania z autorami

W galerii SIGNUM w
Domu Kultury SM „Janowo”
trwa wystawa fotograficzna
Andrzeja Gojke z planu
filmowego pt. „Czarny czwartek”, natomiast w Dworku
pod Lipami wczoraj otwarto
wystawę malarstwa Marii
Michalskiej pt. „Mój Świat”.

W niedzielę 6 marca o
godz. 19.00 w tej samej placówce przy ul. Pomorskiej 11
zaplanowano Biesiadę Literacką. Gościem spotkania
będzie Anna Czerwińska –
himalaistka, pierwsza Polka,
która zdobyła „koronę ziemi”,
autorka 8 książek. W kolejna
niedzielę 13 marca o godz.
19.00 janowski Dom Kultury
zaprasza na spotkanie z Michałem Jagiełło – taternikiem i autorem 7 książek.
Z kolei wieczór autorski Krzysztofa Cezarego
Buszmana pt. „Strofy Życia odbędzie się w czwartek
10 marca o godz. 18 w Miejskim Dom Kultury przy ul.
Mickiewicza 19.

Rosyjska muzyka
Dzisiaj (4 marca) o godz.
18.00 w Domu Kultury SM
„Janowo” rozpocznie się
Wieczór Rosyjski, a w nim
koncert zespołu ludowego
KALINKA z Kaliningradu
oraz Kwartetu Moskiewskich solistów.

Dzieci rysowały i malowały

Kaszubskie kapliczki
XIII
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny z cyklu „Hej
Kaszuby, jak wy cudne…” organizowany
przez Szkołę Podstawową nr 6 im. A.
Majkowskiego, rozstrzygnięto w Miejskim Domu Kultury.
Tematem tegorocznego konkursu były
kościoły,
kapliczki
świątki Kaszub.

O nagrody rywalizowali
autorzy 80 prac - najmłodsi uczniowie kilku szkół w
Rumi, Redzie i Wejherowie.
Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie, bo jak
zwykle dzieci malowały,
rysowały i wyklejały piękne
obrazki.
W poszczególnych kategoriach wiekowych głównymi laureatami (I miejsca)
konkursu zostali:
Oddziały przedszkolne
(zerówki) – Weronika Paszylk SP nr 1 Rumia
Klasy I – Joanna Dżugan SP 6 Rumia
Kasy II – ex aequo Jan
Kołowrocki PESS Rumia
(szkoła Ekologiczna) i Oliwia Stasiak SP nr 10 Rumia
Klasy III – ex aequo Julia Specht i Eryk Wiśnicki – oboje z Podstawowej
Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi.
Wszystkich
laureatów
(pierwsze, drugie i trzecie
miejsca oraz wyróżnienia)
było prawie trzydziestu.
Gratulujemy. Konkurs zorganizowały
nauczycielki
SP nr 6 – Irena Łukaszewicz, Łucja Klepacka,
Ewa Bodzoń i Halina
Rychert, która przygotowała również występ kaszubskiego zespołu tanecznego „Iskierki”. Oprócz
małych tancerzy wystąpił
Chór Cantele prowadzony
przez Tatianę Jaworską
–Hinc.
Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowano
na wystawie w sali Dworku
pod Lipami. W tej samej
galerii, w tym miesiącu
otwarta będzie inna wystawa prac dzieci i młodzieży,
w dodatku o podobnej tematyce regionalnej. 17 marca
odbędzie się tam wernisaż
prac konkursowych „Tutaj
żyjemy”.
AK.

Zespół Iskierki ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi prowadzony przez Halinę Rychert wystąpił podczas finału konkursu „Hej Kaszuby, jak wy cudne” w rumskim
Dworku pod Lipami.

Laureaci i ich rodzice podczas finału konkursu oczekują na rozdanie nagród.

Oto obrazki Weroniki Paszylk, Joanny Dżugan i Julii Specht. Te i inne piękne
prace można było obejrzeć na pokonkursowej wystawie.
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85 lat temu powstało miasto Gdynia

Ks. Edmund Roszczynialski 1888-1939

Starsza siostra Rumi proces beatyfikacji

W maju zakończy się

Niedawno pisaliśmy o zasłużonym
przedwojennym wójcie Rumi, Hipolicie
Roszczynialskim, a dzisiaj chcemy przypomnieć postać jego brata, wybitnego
człowieka i kapłana, również zamordowanego przez hitlerowców. Okazja do
tego jest szczególna, bowiem dobiega
końca II proces beatyfikacyjny 122 polskich męczenników, wśród których jest
ksiądz Edmund Roszczynialski.

Tak wyglądało centrum Gdyni w 1926 roku. Czy poznają państwo dzisiejsze skrzyżowanie ul. Świętojańskiej,
10 Lutego (wówczas ul. Kuracyjnej) i Skweru Kościuszki? Z dawnej zabudowy znamy dobrze dom wójta Radtkego po prawej stronie, z charakterystycznym wykuszem. Od wielu lat mieści się tam niewielka księgarnia.
Zdjęcie pochodzi z albumu S. Kitowskiego „Gdynia – miasto z morza i marzeń”.

W lutym obchodziliśmy dwie ważne rocznice, związane z tą samą datą dzienną.
10 lutego 1920 odbyły się słynne zaślubiny z morzem. Powrót Polski nad Bałtyk
umożliwił budowę polskiego portu w Gdyni, która dokładnie sześć lat później, 10
lutego 1926 r. otrzymała prawa miejskie. Miasto liczyło wówczas 12 tys. mieszkańców. Dla Rumi Gdynia jest jak siostra, bo związki sąsiednich miast są oczywiste.
W
odległej
historii
Rumia i Gdynia funkcjonowały jako oddalone
od siebie wsie (pierwsze
wzmianki o Rumi 1220 r,.
o Gdyni – 1253 r.), z czasem jednak coraz bardziej
się do siebie zbliżały.
W latach dwudziestych
i trzydziestych rozwój
Rumi był związany z rozbudową Gdyni, ponieważ
rumianie pracowali zarówno przy budowie portu, jak i miasta. Rumscy
rzemieślnicy produkowali
urządzenia i sprzęty, słu-

żące wielkiej inwestycji.
Ludzie, którzy zjeżdżali do pracy w Gdyni z
całej Polski wynajmowali
mieszkania lub budowali domy m.in. w Rumi.
Osiedlali się tu także marynarze i żołnierze Marynarki Wojennej.
Do dzisiaj gdynianie,
w poszukiwaniu mieszkania lub działki pod
budowę domu, trafiają
do naszego miasta. Do
dzisiaj wielu rumian
pracuje w Gdyni lub odwrotnie – jej mieszkańcy

znajdują zatrudnienie w
naszym mieście.
Są jeszcze inne kontakty mieszkańców Rumi
z Gdynią, w której m.in.
robimy zakupy, spacerujemy, bywamy w kinie oraz
w teatrach albo w różnych
obiektach sportowych.
Młodzież z Rumi dojeżdża do gdyńskich szkół i
uczelni. W Gdyni urodziło
się i nadal się rodzi wielu
obywateli naszego miasta.
Chociaż Rumia leży w
powiecie wejherowskim i
nie brakuje nam kontak-

Tak wyglądała Gdynia kilka lat później w 1931 r. To zdjęcie ulicy Świętojańskiej
pochodzi również z albumu „Gdynia – miasto z morza i marzeń”.
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tów oraz historycznych
związków ze stolicą powiatu, to bezpośrednie
sąsiedztwo i związki z
Gdynia są zdecydowanie
silniejsze.
Dlatego Gdyni i jej
mieszkańcom składamy
spóźnione, ale najlepsze życzenia wspaniałego rozwoju i realizacji
ważnych inwestycji.

Ważne daty

1922
- uchwała Rady Gminnej w
Gdyni o rozwoju kąpieliska powstaje coraz więcej hoteli
i pensjonatów.
23 września - Ustawa Sejmu RP o budowie portu
„przy Gdyni” - projektantem
i budowniczym portu jest
inż. Tadeusz Wenda
29 kwietnia 1923 r
- otwarcie „tymczasowego
portu wojennego i schroniska
dla rybaków”
10 lutego 1926 r
- rozporządzenie Rady Ministrów o awansowaniu gminy
wiejskiej Gdynia do rangi
miasta. W kwietniu ukonstytuowała się Rada Miejska z
burmistrzem Augustynem
Krauze.

Ksiądz jest jednym z 17 kandydatów Diecezji Peplińskiej, do której do 1992 należała Rumia i Wejherowo
(wówczas Diecezja Chełmińska z siedzibą w Pelplinie).
Właśnie z Rumią, a jeszcze bardziej z Wejherowem związana jest postać ks. Roszczynialskiego, o której przypomniał nam ojciec dr Alfons Labudda
z
Misyjnego
Seminarium
Duchownego
Księży Werbistów w Pieniężnie.
W piśmie nadesłanym do burmistrza Rumi oraz do
księży proboszczów rumskich parafii, a także do redakcji, o. Labudda pisze m.in.:
„…czuję się przynaglony, jako biegły historyk dwóch
procesów beatyfikacyjnych polskich werbistów, by
uświadomić nam Rumianom że jest to niezmiernie doniosłe i radosne wydarzenie dla nas. Będziemy mieli
własnego świętego Męczennika i Orędownika, pochodzącego z Rumi.
Uważam, że należałoby ten fakt upamiętnić przynajmniej jakąś tablicą pamiątkową w kościele Świętego Krzyża i oczywiście wziąć udział w zamknięciu tego
procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym w
Pelplinie 24 maja br.”
Ks. Edmund Roszczynialski, który urodził się w październiku 1888 roku w Łężycach koło Rumi, był ochrzczony w rumskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.
Tam również 10 marca 1913 roku odprawił swoją mszę
św. prymicyjną.
21 października 1924 r. został proboszczem parafii
Św. Trójcy w Wejherowie, gdzie pracował do wybuchu
wojny. Był nie tylko dobrym duszpasterzem, wychowawcą i katechetą wejherowskiego seminarium nauczycielskiego, ale też gorliwym patriotą, Polakiem i Kaszubą.
Jako opiekun ubogich, przewodniczył komitetom
dożywiania dzieci z biednych rodzin. Razem z burmistrzem Wejherowa, Teodorem Bolduanem, stanął na
czele Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym. Z jego
inicjatywy zbudowano osiedle domków dla bezrobotnych w Wejherowie-Śmiechowie. Po wybuchu wojny ks.
Roszczynialski założył organizację charytatywną Pomoc
Polakom, co nie mogło ujść uwadze Niemców.
Kapłana aresztowano dokładnie w jego 51. urodziny,
30 października 1939 roku. W połowie listopada 1939 r.
został rozstrzelany w okolicy wsi Cewice koło Lęborka.
A.K.
Życiorys ks. Edmunda Roszczynialskiego ukazała się w
książce pt. „Życie oddali za wiarę”, ks. Wiesława Mazurowskiego, wydanej przez pelplińskie Bernardinum w ub. roku.
Otrzymaliśmy ją od ojca A. Labuddy, za co dziękujemy.
REKLAMA
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20 marca derby z Gryfem Wejherowo

Orkan rozpocznie
rundę wiosenną
Na niespełna 3 tygodnie przed startem rozgrywek piłkarze Orkana rozgrywają kolejne mecze sparingowe, a do zespołu dołączają kolejni piłkarze.
Przypomnijmy, że jak
dotąd ostatnim – czwartym nowym zawodnikiem
rumskiego zespołu został
Cezary Świątek. 20-letni
bramkarz dotychczas występował w Koronie Żelistrzewo.
- Myślę, że kwestią najbliższych dni jest podpisanie kontraktu przez Daniela Dubickiego – zdradza
transferowe plany Tomasz
Miks, dyrektor sportowy
Orkana Rumia SSA. – Będzie pełnił rolę drugiego
grającego trenera. Po najbliższym sparingu rozstrzygnie się również, czy dołączy do nas jeszcze jeden
młodzieżowiec.
Początek rundy rewanżowej sezonu 2010-2011 w
wykonaniu rumian nastąpi w niedzielę 20 marca. O
godz. 14 zespół Jarosława

Kotasa podejmie Gryfa Wejherowo. Wcześniej, bo już 6
marca Orkan zmierzy się w
kontrolnym spotkaniu z IV-ligowym Koralem Dębnica
(mecz w Gdyni), a tydzień
później – 12 marca zaplanowano sparing w Mrzezinie z
tamtejszym startem.
Kibice klubu cały czas
mogą kupić kalendarze
z zespołem na rok 2011,

dostępne w punkcie z pamiątkami Orkana, mieszczącym się w sklepie
„Vitmin Shop” w Galerii
Rumia (poziom -1).
Zespół zyskał również
nowych partnerów w postaci placówek w Rumi.
Są to: sklep Stihl (ul.
Sobieskiego 73) oraz Cukiernia „Kubuś” (ul. Filtrowa 2c).

RUNDA WIOSENNA SEZONU
2010-2011 W RUMI:
20.03 14.00 OrkanRumia SSA – Gryf Orlex Wejherowo
02.04 15.00 Orkan Rumia SSA – Gwardia Koszalin
16.04 15.00 Orkan Rumia SSA – Pogoń Barlinek
30.04 17.00 Orkan Rumia SSA – Energetyk Gryfino
03.05 11.00 Orkan Rumia SSA – Chemik Police
14.05 15.00 Orkan Rumia SSA – Rega Trzebiatów
28.05 15.00 Orkan Rumia SSA – Dąb Dębno
11.06 17.30 Orkan Rumia SSA – Lechia II Gdańsk

Rumianie na ogólnopolskim i wybrzeżowym turnieju

Najmłodsi grają coraz lepiej
Piłkarze ze szkółki SAPA Rumia nawet zimą nie przestali
grać w piłkę. Co więcej, na boiskach pod dachem, czyli w
turniejach halowych radzą sobie bardzo dobrze.
Chłopcy wzięli udział w
turnieju w Szczytnie, gdzie
rumski klub wystawił dwa
zespoły w wieku 15 i 11 lat.
Starsza drużyna, grająca
na co dzień w Pomorskiej
Lidze Juniorów wystąpił
w grupie 9-zespołowej, wygrywając wszystkie mecze i
zajmując pierwsze miejsce
w grupie. W półfinale zespół
wygrał z drużyną gospodarzy, a w finale przegrał z
Gryfem Słupsk, ostatecznie
zajmując drugie miejsce
w ogólnopolskim turnieju. Najwięcej, bo 9 bramek
strzelił Szymon Lip.
Drugi, młodszy zespół
SAPA Rumia zajął w tych
rozgrywkach czwarte miejsce w swojej kategorii wiekowej. W tej grupie najwięcej bramek dla zespołu
zdobył Patryk Dydymski.
Zawodnik klubu SAPA z
drużyny 15-latków, Grzegorz
Zelewski
został
najlepszym
bramkarzem

turnieju, w którym wzięło
udział ok. 60 zespołów w
czterech kategoriach wiekowych. Najsympatyczniejszym piłkarzem tych zawodów został 9-letni Patryk
Gierszewski, również zawodnik SAPA Rumia. Trenerem obu zespołów SAPA
Rumia jest Jarosław Sapiński.
Chłopcy z Rumi zagrali też w turnieju piłki
nożnej 10-latków pod hasłem „Nadzieje Pomorskiej
Piłki”, który odbył się w
Luzinie. Wystąpiło 12 wybrzeżowych zespołów, a
reprezentanci Rumi zagrali z rówieśnikami z Luzina, Choczewa, Gdańska
(Gedania II) i Sopotu. W
swojej grupie wygrali prawie wszystkie mecze. Zremisowali tylko z sopockim
Orlikiem, a bardzo ważną
bramkę w tym meczu strzelił zaledwie 8-letni Franek
Kowalczyk!

Po przegranym meczu z
drużyną Gedania Gdańsk
I (1:2) SAPA Rumia zagrała o trzecie miejsce
z Olivią Gdańsk. Mecz
ten zakończył się remisem. Niestety, w rzutach
karnych
przegraliśmy
0:2, ostatecznie zajmując
czwarte miejsce.
Powodem do dumy jest
natomiast fakt że Oskar
Bohn z Rumi został królem
strzelców turnieju z wynikiem 13 bramek.
Baj
Rodzice dzieci w wieku
5-16 lat, zainteresowanych trenowaniem piłki
nożnej w klubie SAPA
powinni zadzwonić do
trenera J. Sapińskiego
pod nr: 696-61-65-03 lub
przyjść na zajęcia w poniedziałki o godz. 19.00 w
Sali Szkoły Podstawowej
nr 1 w Rumi.

Rumianki walczą ale nieskutecznie

W Plus Lidze
Kobiet bez zmian
Kolejne mecze w Plus Lidze Kobiet nie przyniosły niestety
zmian, które ucieszyłyby kibiców z Rumi. Sandeco EC Wybrzeże
TPS, będący w trudnej roli niedoświadczonego w ekstraklasie
beniaminka, przegrywa kolejne spotkania.
19 lutego TPS Rumia
spotkał się na własnym boisku - z Bankiem BPS Muszynianka Fakro Muszyna.
Drużyna ta jest wiceliderem rozgrywek i jak można
było się domyśleć – silnym
zespołem, które siatkarki z
Rumi nie były w stanie pokonać. Dlatego pojedynek
zakończył się dla gospodyń wynikiem 0:3 (15:25,
23:25, 16:25).
Nasze zawodniczki walczyły twardo, zwłaszcza w
drugim secie dając popis
REKLAMA

swoich umiejętności. W tej
części meczu prowadziły z
Muszynianką, w pewnym
momencie aż 8:3, a pod
koniec 21:18. Kiedy jednak
zawodniczki z Muszyny
zdobyły kolejne 5 punktów
i wyszły na prowadzenie
23:21, skończyła się dobra
passa rumskiego TPS. W
trzecim secie nie były w
stanie podjąć wyrównanej
walki i przegrały.
W tym spotkaniu w Sandeco EC Wybrzeże TPS zagrały:

TPS:
Leszczyńska
(2), Starzyk-Bonach (2),
Zemstova (6), Pykosz,
Martinez (11), Toborek
(4), Jagodzińksa (libero)
oraz Mikołajewska (1),
Brodacka (1), Hudima (1)
W ostatnią sobotę, 26 lutego zawodniczki z Rumi zmierzyły się na wyjeździe z drużyną AZS Białystok, z którą
TPS spotka się również w
marcu w ramach rozgrywek
Pucharu Polski (w środę 23
marca, w MOSiR w Rumi).
Niestety i tym razem nie
udało się pokonać rywalek.
Zawodniczki TPS przegrały
z AZS Białystok 0:3 (14:25,
17:25, 19:25).
W sobotę 5 marca rumska drużyna przyjmie u
siebie zespół Enion Energia MKS Dąbrowa Górnicza. Początek meczu w
hali MOSiR przy ul. Mickiewicza o godz. 18.
***
Następna sobota, 12
marca, również przebiegnie
w hali MOSiR pod znakiem
siatkówki. W godz. 10.0014.00 odbędzie się tam 1/8
finału Mistrzostw Polski w
Piłce Siatkowej Kadetek,
a od 15.00 do 22.00 zaplanowano rozgrywki z cyklu
Grand Prix Rumi w Piłce
Siatkowej (VI turniej).
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Najlepsi sportowcy i trenerzy nagrodzeni

Rumskie siatkarki w zupełnie innej, równie atrakcyjnej odsłonie, odbierały nagrody w imieniu swoim i nieobecnych koleżanek. W TPS Rumia grają: Izabella Hohn,
Aleksandra Theis, Karolina Labudda, Michalina Jagodzińska, Anna Brodacka, Kinga Kasprzak, Małgorzata Piątkowska, Małgorzata Labuda, Małgorzata Skorupa, Alicja Modrzejewska, Jowita Jaroszewicz, Sandra Biernatek, Małgorzata Jeromil, Dorota Pykosz (kapitan),Ewelina Mikołajewska, Ewelina Toborek, Agnieszka Starzyk-Bonach, Alicja Leszczyńska, Natalia Zemtsova, Veronika Hudima i Mayvelis Martinez Adlum. Na zdjęciu również nagrodzony trener Jerzy Skrobecki.

Podczas XVII Rumskiej Gali Sportu wręczono nagrody dla Najlepszego Sportowca i Trenera Rumi Roku 2010 . Laureatów tych nagród
oraz innych wyróżnień sportowych wybierała
specjalna kapituła, powołana przez burmistrza
Rumi, a uroczystość wręczenia odbyła się w
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Przyznano wyróżnienia
specjalne za: wspieranie
działalności sportowej, promowanie Rumi w wydarzeniach
międzynarodowych,
działalności sportowej na terenie Rumi i dla sportowców
różnych dyscyplin, a także
tytuły, m.in. Najlepszy sportowiec i Sponsor Roku.
Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie
internetowej Urzędu Miasta
Rumi.

PROMOCJA RUMI

Za promowanie Rumi w
wydarzeniach międzynarodowych wyróżniono Zespół

REKLAMA
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„SPINKI ”, a dokładnie menedżera Dorotę Puchowską oraz tancerki - Magdalenę Konkel i Weronikę
Sapińską.
Dziewczynki
w ub. roku zdobyły tytuł
Mistrza Polski w kategorii
taniec modern duet oraz
Mistrzostwo Świata na międzynarodowym turnieju w
Mikołajkach.

ŁĄCZY ICH PIŁKA

Annę Brodacką, zawodniczkę zespołu Plus
Ligii Kobiet Sandeco EC
Wybrzeże Rumia uznano
najlepszą siatkarką, a tytuł
najlepszego piłkarza otrzy-

mał Rafał Siemaszko
- napastnik Orkana SSA,
najlepszy strzelec ligi sezonu 2009/2010 ( 23 bramki).
Najlepszym rumskim rugbistą został Maciej Mathea z klubu Rugby Arka
Rumia.

bu Sportowego „Tri-Saucony” , który zajął II miejsce w
Mistrzostwach Polski w duathlonie oraz I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych w aquathlonie,
zawodnik Kadry Narodowej
Juniorów.

MŁODZI ZDOLNI

SIATKÓWKA GÓRĄ

Wyróżnienia dla najlepiej zapowiadających się
sportowców młodego
pokolenia odebrali: Hanna
Idziak – żeglarka, srebrna
medalistka Mistrzostw Europy klasy techno 293 oraz
złota Drużynowych Mistrzostw Polski klasy RS:X,
Jakub Ciskowski - lekkoatleta Rumskiego Klubu
Sportowego, zdobywca I miejsce w skoku w dal w ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych oraz III miejsca w
Mistrzostwach Polski,
Adam Głogowski - triatlonista Uczniowskiego Klu-

Najlepszą drużyną roku
ogłoszono zespół siatkarski Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia, grający w
Plus Lidze Piłki Siatkowej
Kobiet.
Trener siatkarek, Jerzy
Skrobecki, zdobył tytuł
Najlepszego Trenera 2010
roku.
Tytuł Najlepszego Sportowca minionego roku otrzymała siatkarka Sandeco EC
Wybrzeże TPS Rumia, Kinga Kasprzak, która obecnie
występuje w klubie Muszynianka Muszyna.
AK.

Nadzieje rumskiego sportu, czyli Hanna Idziak, Jakub
Ciskowski i Adam Głogowski – najlepsi najmłodsi
zawodnicy.

